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 ره زا رتشیب 4
 تب>حصاکب رمآ رو ی

 ردعقاو كچوک تراس

 ما راههب و رخم تااس ۳

 رتمولیک هساب هد هاحسص . یوت

 سگ دا ز ناتسوب دنابنتس اقا

 طقف رت نی اب رتع ول ص

 نز نباو .دن رث یه
 یگردن ز هقطنم هم 83 نیت

 زا یکی هکتپ
 هایس هابسیرگت

 درد نود شیت

 دن هروآ این دی یاهچس ون و
 نبااب و هایس 4

 یدن ز رش مه
 ۹32 ناک اعک

 یگد زن یتخشوخ امه اخلخاد رد»

 زاهج» .د رک هفاضا دعب و «دراددوج و
 سم



 مگ دال زا دود هک

 تشز ردقنیا ابیز تب رب یم اب هسیاقم
 ید وب دیماس تروص رددسریم رظذب
 ناوتسم یل وسمعموصع تاب یستح
 تناسب تنش هتک ورک | کسی
 تسا یعونصم مه شمشچ تاب یتح
 لیسموت |فداصت ردشیپ اس نبی دنچنوچ

 داد تسد زا ار شن امشچ زا یکی
 جی ردتب مد رک یمتسحص وا اب هکبماکنه
 ره و داتفا قافنا یسلاج هعقایو

 نم رظن رد وا تشذگیم هک یابقیقد
 رسکید هکیئاج ات دشیم تشز رتمک
 نون تش زالصا دعب و دون تشز اب رقت

 لئشوخ ابی رقت راک نایاب رد یتحو

 روابیاهف رحدیب ات رد . دوب هدش مه
 تقادص رظن زاوا «تبی رب یم ین د رکن
 وا یتسردوتفا رش؛ تسابی ز یگد اسو
 ابی ز شا هن اگچب یداش «شا ینیب شوخ
 ار شاهناخ یتفوتسا ینتشادتسود و
 هک دادیم نا نمد ؛نادیمناش نمد

 اب دیاش ما هدید

 ۰ شفک تفج تسب ود :سابل تسد دص
 یساعع نیل دود اهه د و نهآ ریپ لدصرس

 یاهتعاس ءالط یاه تسورس همک دو
 یراکیسبوج و الط یاه رتشکبا :الاط
 الط یاهتاوا رک قاجنس و الط یاه
 رد یا هناک دو طاش و یداش دراد

 . دود شاه رهچ

 رو هدوهب وسک ول یاهزیچنیا
 ار وا هدقبع ات تسا یلب اس و تقبقح

 شایک دوک نارودتخس یگ دن زب تبسن
 زاواات تسایلبیاسوو هزاسهد روآ رب
  نورک كل اب تل اوت ور وشفرظب هک یل این ۵
 نامکب یلو دریگب ماقتنا هدنا رذگیم

 یتخب دب مایا زاوا ماقتن ا نی رتگ رزب نم
 رسمه نونکا هکتسا ین زاب جاودزا
 هن اسف ادنن اموا یگ دن ز یا رجام.تسوا
 ومن اخ هدا زهاش هن اسفا «تسا اهیرب
 هغاب روف قش اع ما اخهدا زه اشهک هغاب روق

 را را ضحمب مه هغاب روف و دوشیم
 ابی زنا وج تب لکش ما اخه وا زه اش قشع

 یت ابی زاب مهسی وید یماس .دی آیمرد
 اهرظن زا ار شرهاظ یتشزشاینطاب
 رظن زا لقاال اي و درادیمهگن یفخم
 شلغش .تسیا تشز رگیدو وآ شرسه
 . تسا هدنناوخ و صاقر « هشيپ رنه
 تسود «تسا یدوهب بهذم ظاحل زا
 همانش امن لوا هشیپ رنه و اه یدنک
 یودورب رد هک تسا یثالط كل رس
 . تسا هدروآ تسدب یدایز تبقو وم
 ناونع تحت هک ار یباتک یدوزن

 (مناوتیمنم « هلب) 85, 1 0
 هب عجا روا . دهدیمراشتن !تسا هتشون

 دنک تبحص تسناوتیم اهزیچ یلیخ
 شیگ د سا ز هب عجار طقف یسل و

 :اهیرب هف اسفا هب عجاد .درک تبحص

 دیفس نز هب تب شقشع هب عجار
 یزیچنامه «د زفرح شدن ولب و تسوپ

 یماقتن | هطقن هب یک دن ز فطع هطقن هک
 تعاس هس تسرد وا . تسوا تایح

 نتم تسنیاو درک تبحص میارب مامت
 فا

 یچالاف ناب روا : زا هیحاصم

 هک یعقوم : یچالافان ای روا
 یملطمت ۵ارت. راق مدم آ یم امش لزنم

 امش هک مدرکیم رکف ۰ مدرکیم رکق
 هس دیتسه مزال تاصخشم هیلک یاراد
 رفنتم امش زا  نیب ره اظ مدآ یا هدع

 یدوهب « دیتسه تسوپ هایس : دنشاب
 روب وم یاب ز نز تای رسمه « دیتسه
 یصخشچیه امش دننام و . . . دكيتسه

 هرومردقنیا هک هرادن دوجو ابند رد

 رکف موخ شیپو دریگر ارق هلمح
 لاحرد دیاب ًامئاد درم نیا مدرکیم
 یاقآ الاح ... دشاب مدرم اب هژرابم

 نبا زا منیس دیئ امرفب سیوبد یماس

 اب دب رب یم جن د دیراد هک یتیعقوم
 ٩ دی ریپم تذل و دیتسه یضار هکنبا

 تذلادبا : سیوید یماس
 ندرک اوعدو ندیگنجزا ومربیمن
 زا اهلاس .دی آ یمن مشوح مدرم اب

 بل زومدود هچد نههک ی اهزور

 مدنارذگ ی لادج و کگشنج ۳

 -نیامناوتیمن رگیدو تسا هتشذگ
 رگیدفرط زا .منکیگ هن ز یروط
 -زچ درادن یاهدیاف دگلو تشم

 منک هزرابم یسک اب مهاوخیمن هحو

 و هکن روطن امه مهاوخیم هکلب

 ول راهب کگنشوه : همج رت

 ید بر متسه تازه دهآوخیم

 هج وتم هک مه یتالمح مامت و منک

 هب رادا و ارم دن | وت یمن دوشمهنم

 رطاخب تالمحنیا ,دنک لمعل !سکع
 دراددوجو لک تنسا یث اهتیعقا و

 تس ود هایس نه سا ساز تا

 نژتلب اب و متسه یدوهب « متسه
 ماهدرک یسورع مه دنولب یابیز
 مامت ۰ مراد تسود مش ار وا 5

 نطاخب نم . دن راد تسقاو اهنیا

 نگید بهاذم یاس هب هکشا

 یدوهب مشاب هدرک یمارتحا یب
 هک ماهتفگن مه تفو چیهو مدشن

 و دنولب و ابیز نزكياب مهاوخیم
 هکلب . منک جاودزا تسوپ دیفس
 مهاوخجا ود زا ین زاب »«ماهتمگ هشيمه
 نادن زرف و موشب شقشاع هک درک
 و . «دروایب ایندب میارب یدابز
 متساوخیم هک دوبنم تشوف سنیا
 ابیزودن ول .تسوپ دیفس نم نذ
 .نیمه«مرادن یفرح مهرگید.دشاب

 ۷۷ هرامش به امنیس هراتس

 ( 1۷ ) مهدزاود لاس

 ؟دی رادن یف رح رگبد روطج ًك

 تیعقوم زا هک دی اهتفگن نم زونه امش

 . دی رب یمتذل اب دب رب یمجن د ناتیلعقف

 مدورم یاهنیهوت هک دیاهتفگ زونه

 ناتیشحا ران ثع اب هز ال داع رغیاهتواضف و
 ؟هب اب یوشیم

 هک هتبلا : سوید یماس

 لد افمرد ناسا ؛ م وشیم تحارات

 تحاراندور یلیخاهزیچ روجنیا

 هجس متن ادف مها وخیم نم ؛ د وشیم

 مدرم یاهنیهوت دنناوتیم یناسک
 ؟دن وشن تحاران و دننک لمحت ار

 تحاران دید ود نم اجرا اش

 مه ار شروصت یتحامش ؟دد دشمن

 اجک ره نوچ .دینکب دیناوتیمن
 یارب ,دیوریمدهاوخب ناعلد هک
 امشسک چیه .دیتسه دن ولب هکنیا

 آنف دنک نه نورب لته را ار

 چیه ۰ دیتسه تسوپ دیفس هکنيا
 دوروزاعنام دنک یمن تن رک شک

 هکشایارب دوش ناروتسرهب امش

 نادنچززیچ دینک رواب .دیتسهدن ولب
 و نزاب ناسنا تسین یدنناشوخ

 هب همه دوشب یلحم دراو شاهچب
 دین زب قرد



 | .ناشافرو دننکد یجک ناهد وا

 هکشنایارب ؟ارچالاحدنن ادرگ رب

 تسوپ دیفس نزكي ابسیوید یماس
 الاحوتسا هدرگ جا ودزا دن ولب و

 تسوپ دیفس نزكي اب | رچ
 شاهدع اقهکنیا یا رب ؟دنک جاودزا

 هدود مسد نینچ لاحب اتو تسنیا
 هدعاقیارد تقو جیهنم اما تسا

 ماوو هست لایق یتطراوا مسر و

 یوریپ یاهدعاق زاتقوچیه و

 نمنادج وهکیتف و رگم ماهدرکن
 نمدنک لوبق ار دعاوقنیا دناوتب

 نمد . مزوآ یمن باسخب اد اهنا
 نلور بحاص مناوتیمن هک دیئوگن

 یی دسر تره را و
 ر تسوب دیقس نر نا نم

 وا کارب » مناوتیم و مراد تسود

 وزرآ هک هچ رهو مشاب یموخرهوش
 دی ابفارج ست مهارفشارب دداد

 البق دیئوگنرگ ا ؟منک جاودزا اب

 هتشاد---: دوجو یزیچ نینچ
 قافتا یزیجچ نینچ البف اپ
 رانا نهسد بتوخ تا هداتفین

 ینون اقنینچرگ | .منک یمعوش ار
 دی اب نیچ همه هک مینک لوبق ار

 ددابن سپ دشاب هتشادیلبق هقیاس

 یقرت «دشاب هتشاد دوجو مهیئایند

 .دیآ دوجوب دیابن مه یتفشیپ و
 ۰ ویدار ۲ همان زور 6 یتشک .هفاخ

 دوجودیابن مه كشوم و لیبموتا
 و ینیلف یاهملیف . دشاب هتشاد

 دوجو دیابن مه نمگ رب رامگنیا
 دناوتیمن مه هرجنپ نآ ,دشاب هتشاد

 هرخال اب نوج دش اد هتشاد دوجو

 هتشادن دوج وه رجنپ نیایراگ زور

 هک میسریم بلطم نیاب سپ تسا
 هتحتاس و ه جنب نیل وا یسک هچ

 تي مه راگزورن | رد ۱ تا

 هدن زاسهب لثمل |یفهک هتشادوج ورفن

 یناوتیمن وت «هن + دیوگب هرجنپ
 الارق هکنیا کارد یداس ه رجنب

 تسا هتشادن دوجو_یزیچ-نینچ

 سپبوخ :هدادباوج مهوا دبالو
 ه رچنب و مهدیمماجن اارراکتبا نم

 ت نطاخب وا هخما ۰ مزاسیم ار

 طاخهکنشا ایو یزابجلو یسنج

 واهب هک ینیهوت ایو ندرک نیهوت
 وا 6 3 ار راکنشا دوب هدش

 رد هکننا یار تخاس.لر ه رجب

 هکن روطن امه تسن ادیمشدوخ قح

 هک متسنادیم قحم ار مدوخ نم
 ومرادرب كيل وت اک بهذم زا تسد

 منک جاودزا«یم» ابو موش یدوهب

 ...موشب س و دزل ور بحاصو

 قوقحنیازا دی راد قح امش 8

 نم یل و سس وب د یاق ۲ دیسک هد افتسا

 تحا ران یتح و دش ات دنب اشوخ نادنچ

 و « مس رج" منسا وخیم :تسا هدننک

 شرکفدی د رک جا بد زا تب رب یم اب امش
 دیها وخ این دد هک ار ید ز رفدب ه رکن ار

 ؟دیفسهب و وب دهاوخ هایس هل دروآ

 یتخس یگ دن زناندن ز رف هک دب د رکن رکف

 ٩ دنا رذگدها وخ (ر

 س وب هیاق آ «دینیب یم هک تسا نیمه ام

 یارب ه و تسا تحار دیفس یا رب هن

 هایس رفنت یروم ناتسوب دیفس .هایس

 «دنتسبد هابسهکنی | یا رب دنتسه ناتسوب

 عامتجا و ایئد

 ناتسوب دیفس رفنت دروم ناتسوب هایس

 « دنتسیل دیفس هکنیا یارب دنتسه

 هن هک یسک یا رب ندرک ی گدن ز نیا رب انب

 وتسایرت لکشم راک دیفس هل و تساهایس

 .دوب دهاوخ هجاوم رسدرداب هثیمه

 چیسه؟ رسدرد :س) و ۵ یماس

 دل وهم شردام زا 3 اب

 رح>د
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 سست از ها سا رام رد : د وشیم

 یا است ۳۹ نایک دن زرد

 رد راد  نیک ۳ کف دی اش

 » و فتاعرتمک امش یاهدراتفرک

 هتک یکدتز لئاسم اب اساسا

 است هتادقرف یزورو وم تسود

 ۱۳ تا
 ر تسوپهایس ناسنا كي :میهدیم
 و رم ورد فلت ملت اس اب ین امسج رظن

 نسأ هد نداد باوج یارد ها

 لاعم ار «یسرن» ۰8 رتخد لا وئس

 ۱ ابیز یتایطع رتحد وا میل ر یه

 یلقعرظن زا .تسا یملاسوسولم

 ناشت هد جد هک مد وگب دد اب مه

 ی

 ش ض 5 ح دنب أ ی

 یث اههچب هک هداد

 هدوجود داژن ود

 1 هوهق ریش تگن رب ی

 ۲ توییت تزفمزآ اد یکف

 ر قشع
 میس سس سس سکعرب تسرد

 ک

 دن هدشدل وتم ۳ ۴ ۱۳
 ک

 ۰ و یکقت تست 7 زا عین ۰
 __ ت .ههسم ۰. انییس

1 

 درومرد ی تا بس سس ]۳ سل

 ۳۹ دن به گله لادن ال ان 2

 و مک "هایسالماک رگا
 نالاات دود هجاوم ی یتسسلد اسم اب

 1 تتسمآ ایقسهوت و هاتسهمنن هک
 دن | وتب ناسن | تسابب ز یلیخ 9

 یل و دشاب ,ينيب شوخ مدآ امشلثم
 زا رب یئایئنو رد هک دیتسه نّئعطم

 ی تل .يی سس فا یا ۳ و ۵
 ۳ - _ك "تس ۳۹ ت

 ۹ مع ۳ ۳
 تا تحسق ۱۳ ۵: هل هتس مس تست را ی
 ۳ - تب سا دع

 9 9۳ ۶ سس ج سح

 ۳۳ سس الا رز. تا ۲۵ د رت
۳ 

 ۰ اب ۱
 موسس هام هکر ال "سس ف طن

 6 :نس یر "تا تب سم سم

 ۹ هد 5 0 ۳ < 

۱ 7 « 
 سا و ار ت ٩ ح> 8 ی ی

 قم

 ییستشه فر نه هخص ناسل د هک

 هناویدوقن دنچ دتنک یزادنا ربت

 یاهمدارا تب ی ی

 رد هدش لیکشت بلقشوخو بوخ
 اهراغ رد زونهام تروصنیا ریع

 واهیهام دنن امو مدرک یم یگدنز

 نم .هلب میدروخیم اذغ اهرام

 یلیالد و متسه ینیب شوخ مدآ

 دوجو مه ندوب نیب شوخ یارب

 هک افکار متسه نین شوخی رخ

 مور 9 رب نز نیااب یتقو
 دناوتیمن وا ,هن :متفگ مدوخ شیپ

 نیما .دشاد هتشاد تسود ایم
 الصا نت

 هک مت تبع هد :(یر | ن نتشید

 اف لثم ی رد وا 1 زا

 یمأس 2 ین توت ِ کن
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 وا
 اره وا هک ,مدک فشد .دعد نیل و

 بیت رت نیمهب رگا و دراد تسود

 متسناوتیمن تقوچیه متفریم شیپ
 شو مدآ نم ما جاودزا وا اب

 هتتفگیمهمه هک نی | یا رد متسهینید

 رد هش دها وخن یلمع جا ودزا قفل

 نینشوحخ نه دلش یلمع هکنیلاح

 :دنتفگ یم مد مهکن ایا 3 0

 دهاوخن لوطب دایز جاودزا نیا
 لوطد نالاات ةکسل ۳۹ و ی

 تشاددهاوخ همادا مهزاب و هدیشک

 میوگب مهاوخیمن نم اهفرح نیااب

 شاب هتشاد تئرج نوجهچب لای
 نک جاودزا تسوپ هایس كيابو
 روایب ایندب یاهچب نملثم مهوت و
 مها وخیمن «دیفسهن و دش اب هایسهن هک

 یرا رام یسک ره سا جناوکد

 رد دهدد ماحیت ا مد رک نم هک ار

 دو هر
 شوخمدآ مرادقح منیببوگب الاح
 ِ اب مشاب ینیب

 «دنکسمق رف امشتبعق وم یل و 0

 یثول دننام نوتگنیل اكل وودنن ام امش

 و هتن وفالب یره دنن ام کن | رتسهرآ
 غل اب و رادل وب روهشم هیتا وب یی دیس

 هک دینکب دیناوتیم یث اهراک و دیتسه
 هزاجاناشدوخ اب دن ا وت یمن نا رگبد

 مه تست
 ناتسوپ دیفس یاهناروتسد زا یکیب
 اسمش زا ار ناشور مدرس دب ورد

 دننکیم یجک نهد امش ودنن | درگیمرب

 یوس اهن اروتسر نیارد ضوعرد یل و
 هایس راس هکبلاحرد تسازاب امش
 نیا هب دورو تئرج یتح ناتسوپ
 دن رادن اراهن اروتسر

 هکیتق واتنم :سا وید یماس

 نم هک یددنیا مشابن نعمطمراماک

 زابمیاربارن آ ایو منکیم زابارنآ
 مهد اتسود هایس نساسیا رب دننک یم

 نآلخاد» مدق ,دنام دهاوخ زاب

 یث اهپولک .هب نگر هنم مراذگ یمن
 دنهدیمن ها را رناتسوپ هایسری اسهک

 رداب یتاثئترد نک یه نم .موریمن
 ناتسوپ هایس ییاسد هک یملیف
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 منک یمن شومارف تقوچیه هکنیا
 موشبیلحم دراو مناوتیمنم رگا
 ناتسوپهایس البق هک تسیا نطاخب

 اهن | و دناهدش اجن | دراو یرگید

 دناآهدرک زاب نم یارب یمک ار رد
 هد ممد نیش راتور یروط مهنمو

 الماک اررد نیا دن | وتب نمزادعب

 نیا هصالخ . دنرادرب اجزا

 ... ی رفن راهج تخبشوخ هداوناخ نیا

 یورد هک یدایر یاهرد هک ها۶

 در وم اد و زاب سد ودد یماس

 ی ی هو دتد تی فا ی

 تسوپهایس هدنسیون تباو دراچبر
 نمج هی «تش و یمن تاک

 مش ۹ هدتتسد روت نوت ود] ۳

 را میس وب تا :تسن اوت یهت

 ناگ هنناوخو اههشیپ رنهرب اسز ورید

 دن درو امت تسدد تیقف ومتسوپ هایس

 م راک رد زورما مسن و یمن مهنم

 شوک . مدوایب تسدب تیقفوم
 یراک چیه تس ود هأیس ات «دشنک

 .دهدیمن ماجن ا شدوخرطاخب طقفار

 شلسن وشدوخ طاخب هشیمههکلب
 بوخ مرسمهو نم .درادیمرب مدق
 ایندد ونامجا ودژا ای امهک مین ادیم

 ماجنا یراک «یسرت» ندروآ

 -یمراختفانآ هب تبسن هک ماهداد

 لاک زومهمانشب امن نیمهالثممینک
 یودورب رد ارم «یثالط رسید

 راکنیا بر .دب نیگد رظن رد

 رتمود ار مدوخ و منک يم راختفا

 منکیم سح «منک یم سح رتدنلپ
 شال رم متسهع مشحاود . تکابضا 45

 مادک چیه «ندنل ؛دووبل اه.ساگ و

 درادن شزرایودورد لثمنمیارد

 یودورد رد ندرک راکمناديمبوخو

 نیرباس یاربار هار هکنیا ینعی

 تساراب نیل وا نیا .ماهدرک زاد مه

 تي قشع ناتساد یودورد رد هک

 دیفس شتخد كليد تبسن تسویهایس

 تساهدش هدرب هنحص یور تسوپ

 2 سب ناسا هتک ار شرق

 تی هب طوب رم لصارد «یالط
 روسک وبهک تسایدوهب تسین ولو و

 یتسوپ دیفس و دن ولب رتخد ودوشیم

 :ناعساد دل اه یلو دواد سود ار

 تسوپ هایس د هات یسعب راوبصت 3

 نت اهدووآ رو تسوپ دیفس نتخدو

 لند دد دایر هقالعاب مه مدرم و

 اریزیچ نینچ كيو دنیآیم نآ
 .دننک یم لوبق

 مدرسم سیوید یاقآ .ه )

 ارث ۲ یل و دنب [یمامشهم انشب امت ندیدب

 رطاخب ار:نلاس مدرم؛دننک یمن لوبق
 یقشعناتساد رطاخب ه دننک یمرپ امش

 مد رمو تسوب دیفس و تسود هایس تاب

 راهظا دن وشیم جراخ رتائت زا یتفو

 نیمه رطاخب نمو دننک ی م یتیاضرات

 ناتسود زا ییاب شیپ بش دنچ

 .مد رک اوعد میئاکی رمآ

 من ادیم هلی :س وب دیماس

 نیس اهدا ایام ها شات
 ( یه 2:9 یه فو هک .دنعسه

 زاار ناشور میوریم ناروتسرب
 یجک نهد امیو بنت اد ریو اه

 یی اکدرهآ نامه اهنیا .دننک یم

 نامه «دنتسه ندمتم وبوخ یاه

 یوربپنون اق زا هک یثاهیئاکبرمآ

 زا عافد یارب سضاح و دّننک یم

 لوبقب رضاح یلو دنتسه یروگت

 ریعاهن | یاربو دنتسین تیعقاو
 هایس مدآ كد 45 تشا لوبق لب اق

 اتش ا دسر و یتس ود دیهس : تس ود

 3 دتسدب جاودزا نگندمه اب و دشاد

 نیمه .دنروایب ًایندب یک دوک
 یسنت هم انشی امن یتقو نیا فا و

 ردو دا یم هنحص یور زمایلیو

 یگدنز یاههبنج نیرتتسپ نآ
 تب ناوئعب د وشیم گئج نام ۳

 نع..ادن وز نیم شن دندد یرنع یئا

 یک راعا  بلق توس زا اد
 تیلقارد هک اهیئاکرما زا هتسد

 دی | یمن باسحب دابزو تكنسسه

 ماهمانش امن دو یتفو نم مفسأتم

 گر قشع» , مسن ریم داترف

 گیاه خر تن و نا درآن

 دننک یم یا رات ساسحا م رتحم

5 
 رظ دروم هک یا هلئس یل و 9

 ایئ دد تبث وئسم هب طوب رم وب نم

 و تسا دیفس هن هک تساهچب ندروآ

 1 صف نیاو هایس

 یاربنیاهن :س وید یاس

 تین 4 شسه ٩ سیف ته و
  تسین هلئسم مهامش یا رب 9

 ؟س وب د یاقآ

 . هن .هن .هن :س و۵ یماس

 هب و مل راه مدرمأب هن هک مسانشیم

 مادکچیهاب «ونوا كراپ» مدرماب
 دننک دارقرب طابترا دنناوتیمن

 . دنتسه هتسد ودره نفنت درومو

 دیفساب و متسین اهنآ لثمنمیلو
 ۳۰ هحفصرد هبقب



: 0 0 ۷ ۱ 
 ییلطم امنیس زاتس ۱۶۳ ی نیس ۷ | یا 3 سا تس زن _رح ناک لس ۱ حج

 دن وم هنبس هلحع زا لا .نتش ۱۲. دشت باج دتتشیم ت» ناونع تحت همج ر)

 ی انشآ ح رط« یشن | وب رز رد رو 1 نوح ساسان سلب رج ۲ هکنب | هت دون طو» رم ود وب هدش

 ام اقم نیا رخ ر یتادج لامتحا و هتخب ر

 . دش دهاوخ نشور اب هک می دون هد رک رظ راهظا

 رث ادینحال ادب دش زیه رس هیات. زر هد هتس ته ودنب | هتشدذک هتعه

 رخ ۸۷ سن زن ای ب.ظ اه و وا
 ِ ات ین

 ۹ طسح نان است 7 یا .تتسج جست ۲
 اتس

۳۹ 
۱ 

 . دوشم همج رد تسع هکر واتس دل وس هتس هلجم هب قوف بلطم تیذکت رب هس> #

 ریده یاقآ
 هک هجن ۲ زا یلیخ تیعقا و هک هوربم نآ میل

 دوج رسماود ٩۷ هرامش یلیخت اف رص هل اقم رد امش

 میتق وشوخ ام اما دشاب رت ناجیه مک . دیا هدن اجنگ

 هن اتخشوخ : هک ینک نیئمطم ار امش ناگدنن اوخ هک

 یدادادخ بها وم همه نبث

 ی وکشیپ و

 یر ابپ تعمهعومزا امش

 نآککن ر هجوچیهم ایل د و دیتسه ه ره یا

 دهاوخن دیا هدرک ینیب شیپ امش هک اریتاساسحا هعج اق

۳ 

 ناوت یمن « امش زیگنا هنتف هل اقم نیا رد یتح

 .دوش یملیف یا رب یاهژوس دن اوت هک د رک ادیب ی زبج

 ینعمیب یاهوی رانس نیاهب یدایز تهابش امش هل اّقم

 رثاظن و تسا حازمو فطل هن وگ ره زا یلاخ هک راد

 لاح اس امش 41م . ما هد رک در اهراب ام ارث [

 بوخو یقطنم یلک روطب و ینتشاد تسود ام یارب
 هکنیآ زا می دش فسأاتم و هدز تریح ًاعقاو ام و دود

 لب امتم دیدج یراکن همان زور شور نیا هب مه امش
 رد هک دینادیم بوخ تقیقح رد ناتدوخ امش . دیدش

 تشادن دوجو یتیعقا و چیه « ناتبثا رس هناسفا نیا

 - رب وه اب یمیدق و كاپ یتسود دوب هک هچ آ و
 نات هل اقم اقفتمامش ناگدنناوخ و ام . دو یشن اویز

 تاعارتخاه و میدناوخ یدمک هتشون كي ناونع ار

 . میدی دنخ امش یزغم تاعادبا و

 یتسود یصخش اب ناوتیمن امش هدیقع اسآ

 زا یطاور هکن نود تشاد یا« امیمح و كابوزن

 ؟ تشاد دیادد رک اع ها امش هک لیشق نآ

 :دداس تیعقاو ميهاوخیم طقف دروم نیا رد

 تدم 7 امش هب ار نامیئ وشان ز یگدن ز

 ار نامراک ام هک تسا لاسهد

 رود رکن دمه زا وا ی 4

 «نم یاسیز مناخ» . اين رفیلاک رد یردآ هک یزارد

 نوت زی علل یارت دووبل اه رد «لم» 9 یزاب ار

 ! ات ات تک شاد و « رادهعرزم رتخد» ملیف ایملک

 ر یلوت و
 : ود زا ده . هرکیم یزاب

 هیاخردار هتشذ ل اس لئوت یشجهک ۲ و س و می دمآ

 ۵ طب مث دن ا رذگ كلوتسک رود رد دوخ

 هورک هراجا یث الی و لم اجت ۲ رد هک میتف ر

 ۳ یگدن ز «ن یس» نامرس اب هام راهچ از ۲

 نوجمب دون مر كي وزن یا هدکهدرد مههام هس «دعب

 مهارنیا .درکیم یزاب مرد ار «وک هرگل ا» ملیف لم

 دوب رکیدکی تیعمرد زاب هک دیرپس رطاخب دیناوتیم
 اکی رمآ رد «نم یابی ز مناخ » حاتتفا مسا رم رد هک

 نشج رد ریعاسد لوا رد نینچهه و می رک تک رش
 هک نتکنشا و رد یدنک د این یفذب «نم یاس ز ما اخ و

 یدنکم ناخو نوسااج ملاخ 6 ر واهن زی ۲ ملاخ تساب رب

 سلجم رد زای- و . میدشرضاح مهاب ووب هدش اپ رپ
 اپ رب ناتسلگن | ریبک ریفس فرط زا بش نیمه هک یصقر

 نام و و 4 ی دن

 سی راپ هب سرام ۲٩ : نم تی مناخ حاتتفا بش
 هلع هک دو بشجیا رد بت ابد

 رد وه :(دیاهدز ی سدح اتتح) ۳ "بد هک دی دون امان

 هدواون اخره لثم اد لئوت دیعام دوت

 رس تشب رد تداعسو یتخشوخاب اسد هک یرگتد

 دنکیم وزرآ هدنیآ یارد مه ارث[ ر
 .مب دن | رذگ ك وتسنگ روب رود

 امیک دا وناخ یک دن ز هراب رد 4 هجت ۲

 یزیکن | هنتف زج یزیچ .دیاهدن اسر مدرمشوگ و مشچب

 مک هک دیعظوم امش . تسا هدوبن یرگاوسرو

 پاجب اد همان نیا ناتناگدنناوخ رطاخب و تیعقا و

 ترذعمامزاو یشاوبژ یاقآ زاواهن ۲ زا و دیئاسرب

 . دیها وخب

 نرببه ی رد آ « ر رو لم

 اه را تسا یفاصایب تباهن بل وم هنری

 درهدش هتسا وخ امزا فطل اب هک ار یهاوخترذعم نیا

 هشيمه هک کک ر زن هشیپ رنهود نی اب هک میتق وشوخ و .مینک

 ناشتداس هناراداق و ی ۳ می اهتشاد ناشتسوو

 شوهاب یعط ,ام نوج هکنیازا و میئوکب كب ربت ار
 .ممتس رف دورد اهن اب «دن راد خوشو

 )تب 



 یرتخدان و ناتن وموب ا

 نی رتاک .دنتسه هرگل [نیرتاک وا
 - ویاو هروینیس نومیس رتخد
 یمیدق نادرسگ راک هرکلآ
 نی رتاک .تسا هسارف یامنیس

 شرد امب یاد اعل |قوف ته اش

 ! شرود اهیاهبا ا وجب هتبل (.دراد

 هک ناتن وموی | قافت اب یدوزب و
 !دنیم ادص گگ ر زن اب اب اروا

 رهاظ یهلبق رد «شردامو

 لاحب ات نیرتاک .دش دنهاوخ

 . تساهد رک یزاب ملبف ود رد

 یک دا وناخ یت راب ینایماش
 یها رب رسو لوقهناوج «هدش رادهچب و نز هکیتقو زا «نولد نلآ

 هاگهاگمه وا و دن رادذکیم مارتحا وا یلیخ اه دوویل اه . تسا هدش

 هتل او .دنکیم توعد ار ناراکمهو دهدبم یت اهین امهم بیت رت 4 ادنمت واخس

 ین اپماش كي نیا و . دداد روضح شرسمه « یلاتان ءاهین امهم نبا همه رد

 تر رامنآ و سال اب كج .و یل انا تک رش اب تسا ِ امد وخ و یصوعخ ی راپ

 رصاح» مانب یرگید یئاکی رمآ ملیفرد «دزد كي ناتساد» ملیف زا دعب نل ۲

 .د رک دها وخ تک رش دوشیم یرادربملیف گنک گنه رد هک «ربب یا رب

 اههدننک هیبرت نیا

 هدننک هبهت قاتا دراو تیث ابی ۳ داک هزات هشیپ نه

 :درک داد رفو تا

 ناب حق دار و کیف ها
 :تفگ و دز دوخذگ رب راگیسهب یقیمع كپ هدننک هیهت
 مدوح نم مدرک تبحص نادرگ راک اب ۳9ب هراب رد

 اجنیاو دود ۳۳ دادف رط مه نادرگ راک اقافتا مدود امش قفاوم

 مه من اف رک یاک ۴ تسیئ حیحص نیش ظاحل زا مدد هک ذ ود

 !مشاب هدیقع

 "ی : ( تاک هاش م) ات قم ۹(

 میناوتت مب را ودیما تسام یمرگلد و

 .. .میش اد هقالع و تم همهنب | هتس) اش

 :دب دون هدیس رب هکنیا اما و

 تسا یکچوک رهشمان هوویل اه

 ساجت ۲ سوا رهشیکی دز وهموح رو هک

 کسب رمآ یابن رفیلاک تلابا رد عقاو
 یز اسملیفهدمعیاهوب نوتسا .درا درا رق

 لاسروبت وب «را راو ء«ورتم رهش نیا

 و زتسبت رآ دتب ان وب ً ایمحلک «سک و ق

 امشتمحم زا مهزاب .دنتسه تن وماراب

 .دیشان قفوم مد رکشتم

 ؛ یدنهج را یلع ی

 بل اطم باش نود بلطم یاجب

 یاجب دن | وتیمیب وخب هک مب راد یرکبد

 ناونعتسانکمم الاح .دوشبوسحم نآ

 بانک ۰ دش اب هتشادن ار باقت نود

 هزامشنیده رد مهاب هشبل رنه و ۵ سا اقم

 هکنیا یسل و . ميتشاد یسلطم هتشذگ

 لخاد و دلج یور ارچ» دبیاهتشو

 سکععو ناگشیپ رنهزا یبلاطم هلجم

 ار امش روظنم « دینکیمن پاچ اهن[
 بل اطمو اهسکع نیارگم . می دیيمهفن

 ؟ تسین ناکشیپ رنه هب طوب رم

 : یفبیس لوسر یا

 ملیف رد دلنل ]اب رویت امروتکی و

 ردلث راد ادنیل اب .«طاتحم یادخان »

 لدیک كل رالک اب ««نیبف املک م زی زع» ملیف

 نوسماس» رد رامال یده اب ؛«نئاخ» رو

 سام» رد «سارپ تنسنی واب ««هلیل دو
 «وتک وسیت » ردول راک ودنووی | اب و« زور
 یاه تیلاعفزا . تساهدوب یزابمه
 العف هن اعساتم رویتام روتکی و ریخا

 : روشناد دواد یا آ

 لاسز اكيت اما ردی اه رنه هرادا

 هتش یا رب هطسوتممشش مایب داب یراج

 وجرنه رتاش و
 رد یک دم لاسراهچزا س و د رب ذبیم
 یارب . دهدیم اهن اب سناسیل فی ور
 رد عقا و هرادا نیا اب رتشیب عالطا

 دادرس بآ هارد راهچ هلاژ ناب ایخ
 ۰ دب ریخب سام

 و یعصوکش تعدهام هزیشود

 : ناتسود

 ماسخ- همان ساب وا" تم
 ,دین امر عوجر (دعب نوتس) «یرواخ»

 : شخ رذآ دمحا یاقآ
 یتسا وخ رد ی اهملیف نا ز اسگنهآ زا

 : میسانشیم ار هدع نیا امش

 ردزور ه۵ - نوراوا یاهب وت

 | رت اپ وُئلک - (نیکموبت یرتمید) نکپ
 - امار 4 تعاس ۵ - (تروت سکل ۱)

 ( دل ون رآ موکلام ) یاووک هود لپ
 - ( نمسکاو سنارف ) ابل وب سادات

 هک مین ادیم امش رظن دروم یاه ملیف زا

 شی امن یارب «دش ریخست برغ هن وگچ»
 . تساهدش یرادب رخ نا ربارد

 : (زاوها) رگ رز یلع یافآ

 نوت رب دراچیر لاح حرش - !
 کنه رف شخب رد البق و | ی اهملبق تسل و

 لاح حرش . تساهدش رک ذ ۱هتیصخش

 هرامش هسرو زین ار نوتسه نوتل راچ

 ۱ مب د رک ح رطم « یک دن ز تاب » رد شیپ

 نایهگن مساب یملیف ه افساتنم -۲

 رد رگا . ميسانشیمن «هتف رد تسدزا

 دی دادیمی رتشیب حیضوت مليفنیا هراب
 هب ار ملبف یلصا مسا را صوصخب و

 دون نکمم دیتشونیم نیتال فو رح

 مش یا رب ارث ۲ ناکشیپ رنه مین اوتب

 هلجم نیاب 4-ک یفطل زا ... مينک رک
 . مد رکشتمرایس دی راد

 : یناجیهال ردص اضر یاّآ

 ناکشیپ رنه یاجب ماکنس ملیفرد
 - دن دن اوخیمزا وآ یرگید ناسک ی لصا
 و هداد لاس تفه و یس روپاک جار
 - پیلید و ایآ مياديمن هث افسأتم
 تست مهاب «رامک ار دنجا ر» و « رامک

 . ریخاپ دن راد یگهاون اخ

 : یرواخ ما رتحا هزیشود

 یرسهشبپ رده «رومرجار» - ٩

 لاس رد «تنس» ین وب زب ولت یاهمابف

 تراس و هدمآ این دن ندنل رد ۷

 .دزذگبمشنس زا لاس تفهویس رکید

 یتنطلس یگشیپ رنه هسردع هرود یو

 ناتسلگن | ردیتدمو هد رک مامت ار ندنل

 هتشادلاغتشا امنیسو رت امت رد تک رش

 هدش رت ات دراو هدمآ اکی رما هب دعب

 . تساهد رک ادیب هار امنیس اجت [ زا و

 :تساهنیا شایثاکب رما یاهملبف هدمع

 - مدند اد سراب هک یراب نب رخآ

 مک احرومآم 4۶ ید زد - هامت ات ید ولم

 یالط تفه - هزجعم - نایاد - وب
 سکع ... دیک لجب ر ناهانگ - سدقم

 تاب د زا یلیخ هدند آ رد ًامتح زین ناش ا

 پاچ هلجم لخاد اب و دلج یور اب
 . دش دها وخ

 یاههتشو رد هک (0عوا تفل - ۲

 ناکشیپ رنه .دینک ی م هظحالم ملبف لوا

 ۰ لبه لو ین

 «نموش لب زا لاحب ات تلطم - ۳

 یلیخ نسداه دلار و ویها (د یو رت

 نیامهزاب شو وخ عق ومرد و ملا هتشا ۵

 هب افساتمامش رظن روم رولب ود هراب رو

 . ترذعمضرعاب . من دادن یعالطا

 دین زب قرو



 حس یادآ

 مسا هک [ر[ووم او تل -ا
 ؛نامرف اف «تسا نول دنل [ ملیف نی رخ آ

 دل رم اهاج یضه رد هک دنهدبم ینعم

 یدیدجملیفاءف نوا د نل آ زا ۲

 ۱ ر «تسفاک شاب لکشوخ» میت ادریمن

 ..دنهدب شزامن دن را ول ایخ تق وهچ

 ف ز شیارآ رکتیم میل ادیمت ه افس اتم

 سک ای تساق [ نیمه « ی ول د نل »

 .دیشخب یم ارام ! تسا

 :(یراس) ی ادمص رایهلا یاوآ

 «كلرم بادرم» ناکشیز رنه -۱

 یرفج و زرتیپب نیج (۱۹۵۲ لوصحم)
 «شآآ هقلح» ملیف ردو دن دوب رتن اه

 یاهل ر رولیت سوجو نساج دیوید
 .دن درک یمافیا | ر هدمع

 رامیتال رهشدل وتمسا ال اب كج ۲

 . تساکب رما یان هداساپ تل ایا زا

 زجب « تس نب » ملیف رد -۱
 نفیتسا «لث رادادنیل كرامدب ود راچ ز

 یزاب زین هبتاوپ یی دیس و یل ان ثام

 هیکنم فزوج»ا ر ملیف نیا.دن د رک یم

 .دوب هد رک نادرگ راک «ستی و

 :(؟) مناخاب آ

 لب اقهلر «هزجعم» ملیف رد سا
 روهرجار ار « رکیب لوراک

 لد «تقیقح» رد و نمساگ وی روتپ وو

 «یرفیماس»ار«ودراب تب زی رب »لب قم

 «تلن | ویزوس) و « وک ور» ملیف-۳
 و دنتسه فلتخم پبث ود و عون ودزا

 را رق هساقم دروم دیاب ام رظّبب
 .دن ریگن

 ردهک امش رظن درومهشیپ رذه -۳

 سیلپ هاگ آ راک لر«دیاستسو ناتساو»
 مان «دنلک وا نومیس» درکیم افیا ار

 .دراد

 : تنه رو یخی هزیسود ۳ و 2 هم ۳ ۰

 ی 7 رلیت بت 9

 رونق و و پاچ دلچ یور
 هتفه ود ناشیا سعع پاچ مينک یمن

 دشاب بسانماب رسیم دلج یوزر نایمرد
 سکعهدنب ۲ ی اهتص رف رد مه زاب تهج رهب

 +! رنهنیا .دب ندبه | وخ هلجم دلجی و رآ ر هشيپ

 :یفیس لوسر یافآ

 زادوخ یرسک یاههرامش یا رب

 ی رهچ ونمل رادن | زهز اعمهب هتشذک ی اهل اس

 ةلجم نیاب هک یفطل زادیئ ام رف هعجا رم

 .می را زکساپس دی راد

 : یدهاز دهاز یافآ
 عفوم هک یوهس رثارد هن افسأتم

 مساهدمآ شیپ 4 ادواچرد هحفص نتسب

 طوب ربهک هدش پاچ یخساپ یالاب امش
 نبا زا شزوپ اب . تساهدوبن امش

 ناگدنن | وخ زا هک امش می را ودیما هابتشا

 بتا رم دیتسه هلجم نیا یدجو علطم

 . دی امرف غیرد امزا اردوخ فطل

 هلجم رد زیپ نونک (مه امش رظن

 زامعا نیکنس بل اطم و نوشیمتباعر

 ثحاسونآ ز اسملیف راک لیلحت و هبحاصم

 ین وین وتن ۲هب عجار .می راد هریغوینق
 و لصفم بلاطم رابدنچ لاحب ات زین
 رکفو هدش پاچ هلجمرد زاد هل اس ۵

 دناوت ارامش تی رما نیا مينک یم

 هن وگ نیا جرد دنچ رهدزاس هدروآ رب

 ز رطرددن | وتیمن اهیدوز نیاب بل اطم

 اهن ۲ یقات و هماع رکشت

 دا امنیسقیمعو بوخ
 .درادکب اجن

 ای بي هی سی

 :درفی رفع ز _درف سابع نایآ

 فلتخحم یاه هویش تاصخشم -۱

 هدرپ یور شیامن یا رب یرادربملیق
 هل اقمنمض هلجمرد القا ر ضب رع یاه

 . می اهد رک جرد یلصقم

 ملیف دد ایرد بآ ندش زاب ۲
 1 ی امنیس هقح تاب «نامرف ۵۵

 .د و هدش د اجب |مه یور رب وصت ود پاچ

 لر و نیوناج هک یهمایف -۷

 یاهب اس»دننک یم یزاد نآ ردسالک و
 نیا . هراد مان «نکشایب رکیب لوغ

 هسامرساس « رجنیمرب وتا» ار ملیف

 دتب ان ویال امتحا و یزاسیم دوخیصخش

 .تف رگ ها وخ هدهه | رن آ شخپ زتسیت رآ

 بجوم هلجم ناب امش فطل ۰

 .تسام نانتما

 : شب دعس ه زیشود

 سرودآب یرناک نوش » یا رب

 تاعفد هب البق هک ناگشیپ رنه فنص

 .دیس ونت همان هدش رک ن وگخس اب شخب رد

 :ژ رما رف سابع یاقآ

 دزم ملیف زجب نانن وموبا - ٩

 رهاظ زین یرگید قاهملیف رد سرت
 نان ام رهق » هلمج نآ زا هک هدش

 قشع ای »و «یبآكر زر ها ر» «دن | دتسخ

 .مب اهدید نا رهت ددار «می زروب

 ۱۵۳۳ لاسرد تسراف كرام ۲
 هدش دل وتم اکب رم نیلک ورد رهشرد

 «لوک ره ماقتن ا» واملیف نیل وا .تسا

 شایدصه یاه ملیف زا یضعم دوب

 : تساهنبا

 تایل وگ .اهریش هرد رد تسیس

 ...ینیمز رب ز رهشرد تسیسام .لوغو

 .مجل ادیمل هن افساعم | روا تماق هزادن |

 لاحب ات ودنارب نول رام زا - ۳

 و هدش پاچ دلج یور سکع ررکم

 هدی درگ جدد هلجملخاد شلاح حرش
 , تسا

-<0 #4 : 
5 5 ۰ 

 .7 ملیت ند دا 1918 8 8 0

 یاتیل وج»ی راد ربهایف 8
 ینیلف ینادرسآ راکب «حاورا

 ینملف .دراد همادا نانچمه ره

 ۱ر شب وخ نیل ورد راکفا «د و>

 4:2: ص نیا رد دزاسده ح رطم

 ط رسابا ریئاکد رمآ هشیب رنه
 همان رد هدننکا رجا كد شقن رد

  دن اب امآ یه نود زد ولت یابد

 سیویدتبمان نونک !محر8
 ۷4 لا واکسا یادیدنک او ۳

 تول راشتک اس»ملیقردیزاب

 . د وشیمه > د رث ۲ سا ن 

 هشيپ رذه رب ویل ۲ ی را

 ید د ۳1 6 رجعیش سا ۴ کس رک

 ه زن اشفو رعم رت امت رد ةک دی به سس زا

 . دوش رهاظ وللت وا شع رد

 « « دزد کلب

 نوادنا [یئاکبر

 راک هزات هراتس ت رگ رام 2

 تسا یزابم نآ رد

 را رقب اما هدیس رل ن ۳ زوم

 و بل اج یاهملیق زا حامطا

 هژوسد وب دها وخ لاسیادصو رب

 بلاج یاه یزاب اب ملیق ما رد

 فا رینادرگ راک و ناگدیب رنه

 ار یبوخ ملیف دب ون « نوسلن

 , شد لیمو

۰ 
 ناتو

 نیئوک كمویتسا لب اقم لر
 ( ی انیسنیس هچب » یا ه داحملیف روار

 دنها وخدل و یدزویت ایترگ رام نآ هب
 رتخد ود نبا نیب نونک مه زا .داد

 ترس بد هشنن هل شش نیا ندروا اس
 . ترا تگ

 . تسا هدادقا

 ماگنه ینیلق وکب ردق ۱

 ؛حا ورا یاتیا وج ی راد ریمامق

 یدب دش تاخر



 دشید رذه زد ونب رد یدد 8

 رد یئاکب رمآ زاسلوب و قفوم
 لاکی زوم کلب رد كيدزن هدنب ۲

 هیهار » مان هقباسم و بلاج

 . دنک یم تک رش «ناوخه زا و[

 رهاوخ تب شقن رثا نیا رد

 هاگید وداک هک د راد ! و اما شد دل روات

 هعموص زا جراخ یک دن زد

 مدرمدوخ یاهزاوآ اب ودن زیم
 .دنک يم م رگ رس ار

 دوجو اب دلیفسنم نیج 8

 هک دو اهتدم ي ابی زو ترهشهمهنیا
 درود

 تاب [ ریخا تفرکیما را رق یاهدننک

 مانن یملیق تسا هدش رضاح یی ایمک

 ار ۲ لوا شه و دنک هیهت «بوبحم»

 عفوت نیج زا لب اقم رذ.درایس نیجهب

 و یرگهوشع رد دناوتیم ات هک د راد

 تواخس دوخ مادن |یاهبت ادب ز شب امن

 راک نیج یارب مهنیاو دهد جرحب
 .تسین یلکشم نادنچ

 - هیهل و زاسهلمو جبه هج و]

 ندرت دیدج یراد ربملبف ی

 «هدب مکلغلغ»مانب یلسی رپ سی ول | ملیف
 ملیفنیا رد سیولا تسا مامتا هب ور

 نا رتخد اب و وج راث ۲ ریاس لنم زی

 لب اقمشقد .دنک یم یزاب یداب ز راک هزات

 « نیل نیلسوج » ملبف نیا رد اروا
 یکجنامه نیل نیلسوج .دراد هدهعب
 ضوعاهبگ زاتا رووخ مسا هک تسا نبل
 «تسا هد رک

 یزاب داهنشیپترک رامنآ 9

 در او شمش ا مهم ملتوف تا رد

 دود دقتعم هدننک هست یر و

 نآ ۰ هبرانس یاضتفا قیاطه.هک
 دو دنالد یاهوم دد اب ترک رام

 : دنک هاتوک او

 رتخد مورتسدنیلایب

 رد یدوزب نمگرب دیرگنیا
 وت رب ور ینادرگ راک یمایف

 شردامقی اس ره وش «ینیل هسور
 ملیف نیا .درک دهاوخ تک رش

 نآروو درادمان «ایپ زهچاد رد»
 نوچیناکشیپ رنه ,ایپ رب هوالع

 و هزت روک اتملاو « یوال ایلاد

 دنهاوخ تک رش ین ودلاب رتب

 .تشاد

 ملیفغیلبت یا رب لا وون ميک
 < ز ردن الف ل ومیقشع ی اه( رج ام» شدپ دج

 دها وخینیک و وم یویام اب یثاهسکع
 روس اس هک تسین مولعم اما تف رگ

 نیا شخپ و بصن هزاجا ناتسلگن |

 .دهدبد ار اهسکغ

 هرخال اب نیئوک ین وقت آ ق

 و ره هاگ دادكي رد دش قفوم

 ٩ هحنص امنیس ۵ راتس

 لیسس تخدلیمودنی رت اک شن ززا

 ودنیا .دوشادج دیقف لیمود .ب

 طاور و 4 یوم أاهت دم

 ما ای ات رک ادا یا
 دد دش فالعخا یرول ودا دن ۷ وب

 ود ادب دون نایت ۱۰ بنعشاو

 .دراد دن زرف

 همان رب ودنا د نول رام

 یا ربح رشنیاب | رو وخ هدنب [ راک

 حرش وورهنیس هلجم راگن ربخ
 :؛تسا هداد

 اب نازیا وه وا ملیف - ٩

 مابف -۲ -یوراهس رال تک رش
 -3-۳رومناژتک رشاب عوذمحم رهش

 كدکب وادوخ ارث آ هیهت هک دشاب

 .داددهاوخ ماجن |نت رد دراچر ر

 «لوپ ماد 7 یرادربملیف 9

 .دراد همادا دوویل اه رد نانچمه

 ناگشیپرتهرب هوالع ملیفنیا رد
 « درو نوت نه تگ رزب و روعشم

 هس :نفقر هکلا و .تروبه. اشتر

 ترهش هداسرد هک راک هزات ناوج

 قیق نام هست ی اشرف

 سه « مچیم میج : دنراد تک رش

 نلگ سپدروف رتیپ «مچیم ترباد
 .نیو نانک سپ «نیو.دن »و دروف

 ارخا هک دبوب نئیتسا 8
 دوخب طوب رم یاههنحصرد یزاب
 مدت اس رناب اید «لیجت 4 ملیفردار

 یزاب ی اکییمآ ندا یدو نث

 نیا «زیمآ رارسارفس»مساب دنکیم
 .دراد یاهثداح یناتساد ملبف

 داهنشیپ نساد لو
 «طوس زایس» سید دوب هدش
 یگ دن ز ه راب رد 4۶ ار رلیم روت را

 تسا هدش هتشون ور ومنیلپ رم

 هک لوژ .دروآ رد ملیف تروصب
 تشادنملب رم هب ینادارف ۹۵

 در ( را آ سیب هعلاطم زا سپ

 : هک تفگ صارتعا اب و درک

 یتیصخش نیا زآ ره نیلیرم»
 هدادداش سی نیارد هک تسی

 زا ولدم یساز وا .تسا یدش

 یعص خوشو تواکخو ی داز

 ۳ سکع رلبم روت رآ و دون

 هک تسا یبالق رکفنشور کای

 یکی رگا .دراد تردق سکلیمک
 یراتس رب جاتحم جوزود نبازا

 6.۵ ود رلبب» نیمه ةو» اوادمو

 ودرا رب ژین آ هک دینادب تسیئ دد

 سیراب رد اد سید نیا کلذیا
 یتن وکسب و ینادرگ راک تحت

 , دنکیم یزاب

 ترگ رامدآ و نولد نلآ
 «د زدیاد ناعساو» مو رد

 نادرگ راک لو رب اشد ول

 مو تلمت ا ان ول لاک لاحرد د وذک!

 «تافا رتعا نی رت نز ریش» مانب تسا

 شا نا اه هژور جلیف ندا رد

 ردهژو رانمض.دنک یمیزابارلوا
 « یس ایسد+ ۳ رد > مساب یرگب دملیف

 ار مود هرادا رومام تاب شقن

 .۵ راد هدهعب

 ین اب رق رگید راب هرامناز
 هلمج زا یو .دش یهاوخدوخو رورغ

 لکشملامعا همهاک تسا ین اگشیپ رنه
 لوبقزاو دهدیمماجا | شودوخار ملیف
 زور دنچ دنکیم یراد دوخ رواد ود

 نملتنج » یرادربملیف عقوم شیپ
 هروخنیم زب هرجنپ زاتدش «یدوک وک
 . دش حو رجمو

 تدم یا رب نرولابفوس

 ملیف هک سراب رد دوخ تماقا
 ۰6 دنک یبم یزابار «۰۰۰.ل مناخد

 قات (هداب یا هقمط ود نامت راب ۲

 را رق 45 هد رک هراجا مامح هسو

 یراد ریملیف تدمنایاباتنآ هاد

 .دشدیم لیکشت ار یگ ر زد علبم



 « تاقالم » رد نیئوک

 سس رب سیولا ید سرود «نسداه كار

 ۰ رگ درود 2 ملیف «دیتس رفت لک نمیا رب » ۵

 ۱۹ 1۵ یامبس
 دبوت یحیسم هدنیا لاس

 هد اد «هدننک مرگ رس» یامنیس

 تشا ددهاوخ رد ردنآ هتشذگ مویفم

 ردامنیس هک یئاذغ تروصو«ونم»

 دراذگیم یرتشم یولج ۵
 و اراوگ و معط شوخ یاهاذغزا

 یحوزیاذغ.تساولمم هال شوخ

 داب زآ ره اظ یوقمان ایحایل و معطدد

 . تسین زور یایند عبط باب
 ۰ تیل ودشم امنیس نآ زور مدرم
 9 روطد و نفت, نطاخ اطاتما

 خلت ودنتقباقح و یتسه زا نن,وک
 وو نکا دنبلطیم ار نآ

 هک ی اهملیف ۱ یاس ار یاهملیف

 ناشات اهشء اه «وت ونمیگ دن زقب ًاقح 4

 امش ؛امهفالع دروم دهدیمنأشن ار

 تشک ۵ اقا

 نیرتیزتن اف هک لاکیزوم

 نیرت باذج زاو یزاسملیف لکش
 ات ته ی
 توطع ۲ .هتکشق یشالت اف تا

 ۱۳ تسدب ار ندرسدنآرود

 میظع لاکیژوماپ رنداو +5 لاس
 «نمیابیزمناخ»شدوخحرخ رو
 (نوسراهسک ر_نروبیهیردآ)

 یل وج ) كب زوم یادص اب سک و

 تلاو(رمالپ رفوتسی رک -زوردن آ

 زوردن آ یلوج) زنیپ ایر اب ین نید
 یمهک رعمدرا وا كادناو تی د

 لاکیزوم رازاب رونه . .. دن وش

 ۱  هحفص امنیس هراتس

 ی دشا ق رغنوا رب یلام,ورتمزور

 : بسا اد

 مزانم نودب زین «نرتسو»
 نوتسهنوتل راچ.دزاتیملعن راهچ

 ختسسا ست فرو «یدد ادد رگ رس» لک

 دوخ یبرغ هسامح دروفناج

 كي تروصب ار نیاچ هلیبقزیئ اپ
 ه شدوخ تیصخششقن اب لاخ ككت
 تفت را . تسا هایبوک نیهز

 و سجرتسا ناجرظن ریز زیگنا

 .یتسکنل ترب نوچ ینیرفاسم اب
 تک نیفیتالماپو تلسهر نیل

 رتساک هک یزور هتبلا مه دعد و

 : میهاوخ ار درک ط وقس

 هب طوب رم یاهملیف فرط نآ زا
 اب شیپ نرق ود یکی خیدات
 نامززایاهدمع مهس اعم خیرات

 4 1 نا ملیف ات

 داد دها وخ صبیصخت دوج

 راظتنا اهتدم زا دعب میچد را

 دهاوخ حرطمار لوت وارتیپ زاب
 لوم4 اةشاء*یاوها رج مع :عتاس

 ینانچنآ ۹۱ ی زردن 8

 یتنانجنآ ار « یرش دویق) مت

 تسایضیف هک داددهاوخ ناشن

 رت نیشیپ خیرات هنیمزرد ! میظع

 رکیپ بل اقرد نوتسه نوتل راچ زاب
 دا رسم ات ره لکه یال ةبه

 و دشکیم باذعو دزرویم قشعو
 وا یکساز یتسه رس و ج ر هاسق

 اب :نگیدرکیپ كب .دناسیماراوگ و

 رتفب رظو رتروج و عمج یداعبا

 هو نزذآ یزتناف ملیف روحم
 ناناوج احیا حر هک د ود دهآوخ

 هکلم هب موسوم تا نامراد قد 9۳

 .دن را دیث تا « رومره

 غادزا زاب ات اه نسث 5

 تشاد دهاوخ ار دوخیرتشم رپ

 هتل | نت كلی زوم وتكت روقشعینشاچ

 -  دش دهآوخ نیت دب زم

 زاب یدیدرودو نسداهار
 درتس رف) لگ نم یا رب رد مه اب

 0 اونا رک اش ات دو رد هر

 نم رد بوهب ۳ بت اهق دنها وج

 -یماغوغم۶ک ی« باخت( رد وس

 تب ما را رد ی توا هتسا تک

 ارم قمحا رد كاوون میک زا زء
 یلرش « (ردلیاو یلیب زا)سوبب

 یئاکیرمآ رد ( رنراگز میجاب )
 مرگ و هدننادرگ یلیما ندرک

 یامئیس دود دنهآ وخ جانف 9 5

 راب تا هراتس یامئیس

 ساتشا ند ی هعشذگ تلبس نتسد

 یرهاظت اصخشم وی زاد تایص وصخ

 . دیایم دوجوب اههشیپ نه

 درطوو وقت و لب دو :نیولا
 داشرتخد بلاج مسا اب یملیف و
 دراچ ر و رلیتزیل .دنکیم هولج

 ناشعمج یل ای رد عرم رد نوت رد

 نرول ایفوس روح لومعمقبط

 تایلمع و لا مناخ « تبدوج

 ی هک دنک یم م رک از نا را دز مک

 و وا ی
 در ایپ جرچاب یرخآ ردو نموین لپ

 ۹ رد کرتاح نوش. تنش رابه

 ردد یدناب نمیج بل اق زا اتقوم

 زدل ونیر ی یل راچ ظذاح اد ۰

 فرط زاو هتشاد لوغشم دوش ار

 رتخد وسکس دوویل اتاناب نگید

 یشاپكمنار كرزب هقباسهواهنت

 تيمک یراثا هس ره هک دنک یم

 یدوزنی اب هک مهنلیمیلیه«دنتسه

 روگن |هبح و هتشذگ هروغ ماقم زا

 تقیقح و یعنجم) 4 رگ هدش ین ریش

 دهاوخ ین دید ملیف ود ار راهب

 . ..تخاط

 ی یاه ی هنیم 5

 رد روالد ناناوج داب زا دیابن
 هک دش لفاغ هدن رب یاه نیشام

 نمش وت را ها ناف ی اگیشتب سه

 و ته انها یی هتل

 .دراد ساموت یرد

 حالطص اب كيت اما ردیاهملیف

 لالخردهک اهنآ یارب زین قیمع
 ه ودن | لقنت هب

 امت دازاب او یلدا دن راد زابث

 هنگ داود یکجا
 رکیبلوراک دنک یمورار هدن رو[

 دوشیمرهاظ ول راه نیجشقن رد
 قوت[ زا ,شرابهودنا تبقاع اب

 تاقالموینان وی یاب روز نیئوک
 نیگشسیاهملیف ودره هک میرادار

 رک و کا رد هدنجح

 ست ی ی ی ی ٩ ی تا



 یراک « نوراک یلس

 « زاغ اب ابو رو تن | و

 ناتسادنی رتگ رزب ار خیرات
 رارق هک درک دهاوخ هدنز ملاع
 دیایب هدرپ یور هتشذگ زیئ اپ دوب
 _.نوتل راچ ؛نوناج ۳ ,دماین و

 6 وئیم اش ,نیلفه ناو 4 نوتسه

 رتف لوراک , ودسناو باس

 هیلک و هیتاوپ یندیس « نوب تپ
 ددسن فی ش رمع : ی اکسف یک

 لونمناخ نیگنچ زاب یئالطهلیبق
 ۲ دنک یه ابحا ۱۰

 رسیز ورت یلک ریبمس كيرد

 ملیف ین امرهق و یسوساج ,یگذج
 دمآ دنهاوخ درگ یاهثداح یاه

 باهتلا رابگرب ار نارگ اشامت و
 کیت اماج رد نافوت.تس دنهاوخ

 یسوساجودرادار نیئوکینوتنآ
 دراچب ریاختن ارددم آ ریسد رسزآهک

 .تساددره نسل تری نوت رب

 نوراک یلسل وتن اِ یراک ژاغ اباب

 نینچ مه .دشاب فطا یپدیابن مه
 رادناج تماندوداب یروتیروه

 4 رک ونی وناج-رنیرب و ودن | رب لثم
 رکیپ لوغیا هیاسرد نمف سالگ اد

 یاهک سمنآ یگنجهنیمز اب نکا
 - نازادک و مرگ تشاد دنهاوخ

 یملیفرد ارتانیس بانجنینچ مه
 رگم سکچیه .هتخاس شدوخهک

 نوسارگلرام هک یملیف و ناعاجش

۱ 

 ۱۱ هحفص امنیس هراتس

۱ ( 1[ 

 تادار نف ریسلا عبرس , دزاسیم

 دزادرپیم مود كنج هب ودره هک

 رد زاب اد یرناک نوش تسا رارق
 ,دنن اشکد تافاکم هب شت آ 4 ولگ
 تسالادجو كنج سابق نیمه رد

 :تک رش اد ینمشد كی رو هحو)

 .كيمد انیریاو نوستریار فیلک

 رطاخب ا هک بل اج تاق رفتم زا

 دناوتیمشاهژوسایو یمدآ رابتعا
 نامدرمیاربیوحن هب ۰۵ لاسرد

 ریخ هچهزات دشاب حرطم ناهج
 ؛ لوتوا رتیپ اب ؟ ولامذپ هب رگ

 سستن ری الوپ وردب انشایمور«نیسوپأاک ی انج؛یسیلپ لثم یفلتخم نیوانع

۱۳ 
 مکلغاغ هب موسوم یزیچ دد تسا

 نکن

 ناناوج» ملیف یاههشیپ رنه عمج
 ( هدن رب ی اهنیش ام رد روالد

 یلئیللوراک وویهان اد یورت حب
 یمنوخ غادهن اقشاعیاه هنحص اب

 ۷ دنها وخن ار بش دمو

 . دسیایب رد راک زا یفطلیپ ملیف
 هن اقشاعیاههنحص درومردرما نیا

 قادص«نتسا ز روشاب ملیف خاتسک

 -[ تشذلط لا روس ارازاک نب )دراد

 کانجیا دخ رد نوتسه نوتل راچ

 دن زبم 5 و تسد خم رات رد زاد

 تل هاذنت لای طسا واملیق نرعا

 ادن افنیج زین ول اب تک .داد دهاوخ

 !دشآ: نس مینک یه نامگ هک درادار

 یث اههشیپ رنه اب اه قمحا یتشک

 ی نیویو ۰ هروینیس نومیس لثم
 نیریاس و نیورامیل .ررف هزوخ

 یلاتیا یاهسیون همان زور
 هب هک تسا یئاههشیپ نه هلمج زا هیلاوش سیروم8

 نیارتشیب مین اما دراد یصاخ ترهش یباوجرضاحو یئوگ هل ب
 دناهدرک اپو تسد شارب ایلاتیا یاهسون همانزور ار ترهش

 ویستا وا لوق زا دن راد هزمید و هزه ۳ هفیطل و یخوش هچنآ و

 :تسا هتفگ تبسانمنیاب هیلاوش سروم دوخ .دننک یم

 یفب نش نامدرم اعقا و یت ایل اتیا یاهس ون همان زور

 امآ دنسد وتیه نم مانی دن اسم ناشدوخ هچن | ارز دنتسه

 دن وریم دن ونشیم نمزا هچنآ .مدوخ نانطومح اهیوسنارف نیا

 . دننک یم پاچ ناشدوخ مساب
 (!تسا هدش همجرت یئایلاتبا هلجمكي زا هتکن نياآ)

 »۵ نروبپه یردآ

 رب را تست شو و فلک لوتش
 یاهروتک | دراک وب 3 ید ویوزاه

 ار زیزع ملیف ناتسلکنا بوبحم
 ود نیا رطاخب هک هدننک یم یزاد

 دهآ وخن یرتشمیب دبال زیزعدوج وم
 ی نسداه كار فطل . دود

 رد دیاب مه ها ود لراشو نوراک

 نینچ مه دشاب یک زیچ دوخ دح
 هک [ود نانش ملیف هرابرد تسا
 شمسآ ةدارد یرکف اتسا شه
 رگ |مهدژد تي تشاذگ رس !دننکد
 کی رها ید اف تولد ول تن
 اس 9 اسب اهنتشل حرطم نتشیب

 یک زابملاسناوجروتک [نیایارب
 نینچ تسین دیعب تخاس دهاوخ
 درزسٍز ورزا ور وا هک هصاخدشاب

 نیل تكمیل رش نوچیرفسمهاب مهار
 .دراد

 شات ما ات سل اس ۵لاس

 یتن وکسب و.هیشاحرد زین اب ورا هتبل ا

 و ار ریکا بد یابیز نا راتس

 زا ار حاورا یاعیلوج ینیلف
 هسنارفزا .دن رادیم هضرع ایل اتیا

 هاب هتشاد یتشاد مشچ رگ اایثد
 راظعن | ارنو-کب دیراعیاها رجام

 ...دزاسیهل دنلآ هک دیشک دهاوخ

 هک دیدو تسشن دیاب زاب ۰

 متن ولت قاروا رد ۵ یاس

 یرگیدریواصتهچ شیوخیئامنیس
 ین اه هرهچ و اه هنحص هچ زا ار

 ثگ رب ره هتبلا هک ,درک دهاوخ در
 یاج دوخ لصف و نامز رد موقت

 .دراد راستد یوگتفگ

 تساشیپ رد 4۲ یلاس و امنیس ه روح
۳ 1 

 3 تست 7 تا 1۳ 5 . ِ 35۳ و ناز مات وا 5 را

 نم یابی ز من اخ»
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ک ین یه ملیت
 مياهدیو ه

ِ 

 : تک رشاب

 - ك ول ود کانی اج

 -لسو یدا

 بود وا وت ربا[

 - یرگ ایدان

 _ایلاتاب تیر

 : ناد رگ راک

 : ههدرود راث رب

ِ 9 ۱ 

 ل وبماک ور

 ۲006عصحاصماو

 زا اف دیج نونک ات اه وسنارف

 تک شاب «نپول نسرآ »تفگشیاهارجام
 ات ود هک دن هد رک هبهت ۹ و رومال نو

 داد سس امن مت ناوبا رد نآ ملنف هش

 یثتحو نگیدیاهروشت یاس دننام و هدش

 نیا دشن ورد ودید اب زتیقف وم اب هسن | رفدوخ
 کسر ول نسراآ عون كيمه«لوبماک ور ( ملیف

 هتخاسایل ات ایامنیسردیرت هزات زر طب هک تسا

 تسا یژ ان وسر لویماک ور هاش هتخادرپ و

 نی ول سو ا دئنامو تلسسالک دص رددص

 هزوم ۶ که ناو ها و هد
 زاب هدبعش نآ یب هوالعو اهمناخ هجوت
 «همشچ»قر اد یزاب زجب هک تسهمهی رهام

 ملتفلواهشب یه !دنکیمن هضورع یرگید

 «لوبماک ر»لر ملیفرد هک «كول وپ کنین اچ»
 رد و لصا رد دنک یم یزاب ار زاب هقح

 :وک یراشملبف و امشیس طرحم زا جراخ

 مای یک و هتسا  یوان منبع شا دلش

 ار یث زالد وردناسلا تا «اپ ورا یاهش»

 سب هدنعش تایلمع ملیف یاهدوزیپا ند.رد

 3 تفارظاب ار شدوسخد ص وصحخم یزاب

 نیاذآدعب دادیم ماحتا ص وصحبد تزاهم

 اونم طق واریز دقایق وا ی
 هدافتسا یح,

 فدا مت هات را هد
 رگید ملیف دنچرد دعب و تسا «(خرس خیش»
 یوسنارفنادرگ راک تك سیسودرک یزابمه

 داتفا رکف نیا هب «هیدروپ ران رب » مانب
 ردزاب هدبعش و هشیپ نتهناونعب وا زا هک

 و تنک هدافتسا لوتماتنک فو ملیف سمه

 شوما رف ار ناشفده یخ هچد میت تفت

 ده اق راظعتا فالخرس ملیف و دناهدیک

 تم رک[ تیاس .تسا ی زاد ,هدنعش:تایلمع

 هبجد ود هدش هچوت یتشسد یه هلک ها

 نششید اههچد یاب لق ال ملیف هدننک مرگ رس

 نی ول نرسر قگ اهملیف هیبش رگد دفرط زا « دّشیه

 .دم آ یمن رد راک زا

 1 لاس رد ملیف یارجام

 لقن سرایب سپس و دوشیم عورش ندنل

 دسریمناب اب مدرد هرخال اب و دنکیمناکم
 هک یارد یاهرود نینچ كلی باختنا

 یاریدننارذگد نآ رد ار ملیف یارجام

 نامه یل وتسا یتلوبق لب اقزورماآیچاشامت

 ملیف نامرهق یارد هک یتاقافتا هزادنا

 هدادتسد زا ار شدوخ ی ات دد ] یم شیپ

 ولی تیییبمو

 رد د رو

۳ ۳۵۲15 40 

 [۳۲نال اد

 : ناکشیپ رنه
 :. نوت رک ی قل

 تش هلب نازوس

 : ناد رگ راک

 .نوسیج نمروا

 لاسرویا وب ۱۹۶۳ لوصم
 بوکس امنیس در یک ر

 دایزردقن آشراک تاناکما مهنادرگ راک و

 نردملئاسو زاهدافتسا ایدن اوت هک تسین

 رتجیهمو رتبلاج ار شملیفیاهنویسک [
 نادرگ راک هکنیا همه زا یتدب هرات

 هتشادن یدایز یئانشآ نرق لئاوا هرودب
 یا همسان اهروک دو اهرتک اراک دنن ام طبحم

 یاهتانسع ملیف :رد .صععت*تسفالعو :تتما

 «لوبماک ور» ندیداب هک تسا یمشچ كد

 نیه رک اهیجرا ای رم 1 نیت تدش زا

  «نپول نسرآ لثم ین ان امرهقالوصا .دتفایم
 " ناشاهارجام رد هنابزمیج و نشاک یمل

 ار ناشن ابفارطا ۳ ناب. هشتم

 مد آ دسر یه رظند هک روظن | و دن هد روخ

 مه ملیف نیا رد دنتسین یشوه اب یاه
 یشوه اب و گنرز ژانوسرپ لوبماک ور
 . دنتسه هضرعبس شب انمشد هکلب تسن

 رریغت هلب ود ردهک یرگیدزیچتكي زومزآ ریغ

 وا هک تساملیفلوانزژ ان وسرپ مان هدرک
 !دن درک یمادص هثولک ,«وغلک » یاحب ار

 تمسق كى ردژان وسرپ نیمه یتقو ًاقافتا

0( 
 یقرعم ننینج زاا روا دوصقم نایجاشامت

 یمن ول راهب کنش وه .دنمهف

 دنچ یط لاسروین وی ویدوتسا هکن اب
 -ملبف راک هوح رد یاهدمع تارییغت ريخا لاس

 اب یهاگل احنیااب « هدروآ لمس دوخ یزاس

 و مک هک می وشیم هجا وم وب دوتسا نبازا یراث آ

 هدوب یگشیمه تایصوصخ نامه یاراد شیب

 بوسحم « یل اس رویت وی » ملیفكي رکید ترابعب و
 زا هکن ۲ اب « رسودرودولیک تسب » . دوشم

 تسا وب دوتسا نیا ربخا لاسود یکی تالوصحم ۱

 و بل اجرایسب یدمک اب ارثآ ناوتیمن اذهعم
 ار لاسرویت وب كرام هک « قشع ه رهل د» یی دید

 سابق لباث رظن هطقن جیهزا « تشاد یوخرب

 . تس اد

 ملبف تك نتخاسهک تساهداد ناشن هب رجذ

 1 هن ! رکفنشور یدمک ص وصل ایلع « یدمک

 و دا رفانیب طب اور هب اب رب نآ ساسا هک یدمک

 تس راک « هداد را رق نان یگدنز طیارش

 فرا رظتب اعر مزلتسم نآماجناو راوشد رایس

 تسبل ») ری ره. بش ابو صاخ ین اهب راک هزب رو

 نادرگ راک و تسی رانس شالت « رسدرد ولیک

 هن [ رکفنشور و زیمت یدمک كي هاجیا یا رب

 ناتساد مالیق تسا هدناسم ویا یل

 ی ولیک تسیب هج» رتخد تاب هک تسایث اهیتحا ران

 دبل وت تک ر زد ه اخرامق تاب ناگد نن اد رگ یا رب

 یا هتخ اب ك اب ز اب رامو هک لوک نیا ردپ . دنکیم

 اج هناخرامق نیارد ار وخ دن ز رذ «تسا

 دنکیمیشک دوخ رگید یرهشرد دوخو هد راذگ

 هن اخ رام رث دم ند رگ لاب و شدن زرف جین رد

 میلسآ زا ناوارف یک ز ان لداب زی واو هدش

 2 دنک یبم یراهووخ یتل ود تاماقم كودوک

 داجیا یارب تسناوتیم یاهژوس نینچ [ رهاظ

 عورش هطق هجوت نایاشو یل دید یدمک تاب

 همطل ملیفب همهزاشیب هچنآ . دشاب یبسانم
 روی وی» درادن اتسا رثا كي حطساتارث [ و هدز
 «م زیل اتن امیتن اس» وجو « دهدیملزنت «یلاس

 ارو خوب نوتسانب | زونه هک تسب [هن | دنسب نز

 ولیک تسیب » . تساهدین اهر الماک نآدیقزا
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 دن (وتیم «دنل ین زید » سئاکسرد « رسدرد» ًا

 | - لوغشمو بلاج نارگاشامتزا هتسو ره یار

 ۰ سناکس نیا نودب دید دیاب . دشاب هدننک

 تخاونکی دح هچات « رسدرد ولیک تسیب »

 تروصنبا ریغ رد هچ دمآیم رد
 نا زوسهدامل ا قوفیث ابی زو سیت رک ین وت ووجو

 - یمن اد نارگاشامت رظن یئاهنتب زین تشهلپ
 . تف رگ

 فا لا

 دوپ یر مارهب

 یاهو لااو رک راک

 هدمع روهظزک رمو «عبنم» دنچاکنرمآ

 هرداص اهن آ زا یدادعت دن راد صخشمو

 امنسزا معا «دنتسه یئ اپ ورا یاهروتل وک

 ؛ یلناو-« گام : نامزد. ) یتاعاب

 اکیرمآ یاهرتاثت زا یدادعت .(ردلباو

 لیئاد ؛یشوهیکنام :رک ویک ) دناهدمآ

 رد زین یدودعم هدعو (نساد لوژ,نام

 گر زد و هدم آ راد کت ها یامنیسبتکم

 نوت | ,نک اه «رودب و کگنیک ) دن |هذش

 «یزورما» زراب نانادرگ راک ...(نام

 دسیکات «یزورما» ظفل یور) امنیس

 دناهتما نرنیونلک دا ابلاغ [ننکیم

 دداک رد نآ طورشمو دودحم یایثداب

 دارق ابلاغ طیحمو اهمدآ .ریواصتهدرشف
 «نام تریلد» دنتسه هدع نیازا .یداد

 نکنارف ناج» ,(ناناوج لفحیم ,یترام)
 یاهیشحو ۲ نننکته طوقس همه) «نمیاه

 اوج دز ازای آ دومورب قایق
 تری ار» :تسا هات نضاح ملنف هک

 هصحشه دنج نوب زن ولت رد راک .«ناگیلام

 دسیاب نادرگ راک :دراد نیرگیبو یلک
 هچره دیاب شراک مرف .دنک راک عبرس
 طباور و طیحم « اهمدآ , دشاب رتهداس

 س دوویلاتان

 نی وک كم ویتسا

 . زمادذآ یدا

 : نادرگ راک

 - ناگیلاس تربار

 :یرادربملیف ريدم

 تا قم

 : زا كيزوم

 س نیاتسن رب رملا
 زتسیت را دتیات وب لوصحم

 اهن ویلیمیاربین آ و عیرس تیر رد دیاپ
 رد و دنشاب كردو طابنتسا لب اق هدننیب

 هات قمعو یگ دیچیپ هن وگ ره زا هحتت

 دناوتن شدوخ نوبنیولت یاپ یداع مدآ

 نیا .دوشبانتجا دیابدروایب ردسنآ زا
 یلجتمی وخب «ناگیل ام» راک ردتاصخشم

 یگنرز نیا زاب «رمیاه نکنارف» تسا

 ء امنیس تاناکما هب لسوتاب هک دراد ار

 ؛ نیب دود یابیز و بیرف رظن تاکرح
 لخادت و وحم و بلاج یاه دا

 راث| كبس) ینالوط یاه(۳19801۲7۵)

 یاس ندوب یلاخوت .(سن ویتسا جرج

 دارق نانامرهق ندوب یئاوقمو یدعب ودو

 یفخم اهرظن زا یدودحات ار شایداد

 تمحر ناگیل ام تهف او .دراد هاگن

 زا نیتلکح وا ملیف .دهدیمن دوخن مه او

 كيزاب ؛تسایداع (طیحمحور) یفسمتآ
 رد هچن آ یظن ۵ اهاگ آ راد یملنق

 «نمفوت سیروب» زا «زادن ارابرد» ملیف

 نبا هب یحورو كگنر تسناوتیم میدبد
 راک نفخ یعسیل اد .ایهاط یثا

 دناهدریس یسک هبار یانیایرادربملیف

 ریغو نیمت و یزتن اف یاهملیفرمعكي هک
 یراد یعسف -و گناد ید او یتیم اد

 تسس و یاهملیف هدمع ) .تسا هدرک

 نشورطقفوا راک ملیف نیا ردو (یلنیم

 ریوصت رتهداس و ازت رحمت هیت ندرک
 نرسا  تکتها اضا ات اهمد | و... هود

 و طابنتسا لباق یفطاع هنیمز اهمدآ

 لوط مامت سد اهمدآ نیا .دن رادن یتشور

 «ناشطب اوراب ,دنن امیمهن اگیب هدننیب اب ملیف
 ناشتاساسحاو فطاوع «ناشیگ دن زطیحم

 یدادرارف مزیاائر دودح زا نگ ره هک )

 : یقابهقالعیب (دوشیمن جداخ ینویزیولت
 كي زا هاتوک هنحص كيرد اهنت .ميناميم

 نآ هلورتم یانهقاطا هنحص ) سناکس
 نابرج تاهدمم و 2 تامترامآ

 حود ,دریکب یناجاتدب ًایمملیف (ژاتروک
 ار هنحص نیا یلو دنک ادیپ یتیصخشو

 یلاتان هکنآ یدادرارقرایسب نایاپ زین

 دزادن ایممهشوغ اب ارنیئوک كمویتساودوو
 .دنکیم بارخ

 پین دوخ شقن یارب دوو یلاتان
 دارق هدافتسا دروم هک ) هدوب یبسانم

 کبک و ادا نخ هک تهوتساا هتفیگنت
 رتیدادرارق یزیچ و دراد نون کیت تو

 نامرهق ود نیا هطبار زارت رتیعنصت و

 : می هدب د 1-۳ امئیس رد ناشهداون اخاب

 یاهرطاخ رگا «ناگیلام تری ار» زاام

 (جوفشز دوم یفصوف زا شام :هتشاو

 .میراد «شاعمشالت» (یدودحات)و

 یئاود زیورپ



 ار یفنم لررین ۳

 هچرگ . مهدیم حیجرت
 یدابز تپم»هیاهل رلاحب ات

 .ماهدرک یزاب
  هراب ود دیرادن لایخ-

 ؟ دب درگ رب رت ان

 یتخسرسو تیعط اق اب

 : دیوگیم
۳ 

 ۳ شعلغ ترا نکمم-

 ؟دیت ام رفت
 ۰ *» هب ۷

 یرتشیب قمی نوچ

 ناکشیب رده بلغا :

 یا اب رد هک دن راد هدبقع

 هئارایا رب یرتسسانم طثا رش
 .دراد دوجو اهروتک [یزاب

 یل و 3 تا جی>صس

 ناگشیپ رنهمامقتیزوررگ |

 دن وشرضاحیسراف یامنیس
 مهنم « دننک یزاب یسیپ رد

 تیعبت اهن | زالیم لامک اب
 !درک مهاوخ

 یزیچفرح نیا زا
 ۳ دوشمد ناسم رک تک

 ؟ عیسی یخ

 لئاسم ناتروظنم دیاشم
 ؟دش اب یودام

 یداملئ اسمی .ریخس

 یزور دیرادن لایخ -
 ٩ دیورب نیب دود تش

 :دن وگیمو هو +

 سشکچوک یلیخنمس
 یراک نینچب هک متسهنآ زا
 0 تسد

 امهزا هک اهیلیخ یل

 رتکچوک (ناتدوخ زوق) مه
 لمع نیا مادقا زا دن دوب

 .دن د رکن یرا هدوخ

 طقف :اهن] :دیاش ب

 :دتفشاد ی زرتشیب تر اس

 تراسج نیا مدوخ رد نم
 منیبیمن ار

 ین ادرگ راک یا رب ینق و

 دوخ شیپ .دیتسه یزاب لوغشم
 ؟ دینکیم یب ایزرا اروا راک

 لوماساب یتقو هلی

 مرظنب هچره . منکیمراک

 . مب امنیموگ زاب وایا رب دیسر
 لوبقدش اب یبلاجرظن یگا

 هابتشا هکیت روصردو هدرک

 عن اق ارم وا مشاب هدرک

 اک رتشیبیل و.دنکیم
 طقف و دنتسین  روطننا
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 اهن ادرگ ر

 ۳ هر لوماس زا ربع -

 هجوت یرگبد نادرگ راک
 ؟دب رادب

۱ 
 نادرگ راک مه زی اهشویحابر

 ناش اه راک ندب و اب طقف-

 ؟ دی درب یپ هتکن نی اب

 ماهدرک راک یحایراب-

 ناشی اهراک مهزب وابشویمسا
 یعلطمیاعمدآ ؛ماهدید ار

 . دنتسه

 رامیت وب یا[ یتسار-

 امنیس ور ات رد یزاب زا ریغ

 ؟دب (هیشادن یرگبد تبث 9

 یلصا هفرح .ارچس
 رد یزاب.تسرولب ود نم

 یلو؛نآ رب تسایعرف ملیف

 دراد یزاب رضاح لاح رد

 عاعشل تحت ارماهلب ودراک

 مه ار نیا . دهدیم رارق

 رونه یزاب رد هک میوگد

 .منادیم روتامآ اردوخ
 هچ یاجب هلب ود رد

 ؟دینکم تحص نی تک

 اه
 -نین الا تاج یل رفوتس نک

 دراچب ر_گرامدب و دراچبر

 یاهییتد دال نل آ _ناگیا

 ۳ یفنم

 و رونک [ زاكب مادک

 یسراف یامنیس یاهس رتک ۲

 ۱ ؟دنتسهامش هجوت نروم

 -نیدیف اهروتک ] زا-

 یییتنی.درق یعیطم كلم

 .دوشسمن هنهک نگ رههک تسا

 یهجوت سیئول یرج یاه یکفیهجوت لب اق ی

 .میشاب هتشأاد منک یمن
 هلب ود راک رد هک امش_

 یاههلیف اب ًاععط و دتمسه

 راک دیراد راک ورس یجراخ

 یاهن ادرگ راک زا كي مادک
 3 دیهدیم حیج رت ار یجراخ

 درومیاهن ادرگ راک

 -رلیاو-رلک هن ور:نمهقالع

 . لنتسه وژزولک و كاکچیه

 هلب ودهک دینک یما رکقف-

 تب حورو تل اصاب یلک روطب
 ؟دن زیم دءطل ملبق

 مامت نانیمطا اب

 ۱ : دن وگیم

 هجوت رگ ا ؛سکعرب

 رد نیت 3 زا دشا هدارک

 «هدش موسرم هلر ود ناریا

 تبغراهملیف ندبدب مدرم

 و دنهدیم ناشن یرتشیب
 دادعت نالا هتف رمهب ور

 ۲ لی اهیتف نا که ای
 تسا هاس زا. نت

 هلاوئس هجوتمدی اش -

 هک وب نیاام رواخنم .دب دشد

 ایو یبدا رثا كي همجرت رد

 یدودح ات ملیف كي هلب ود
 نی زانآ یلصا حورو تلاصا

 نالا هک رفت كي هتفکب .دوریم

 « میرادن رطاخب ار شمسا
 یب دات ایخ عون كي همجرت
 هراب نیا رد «دوشیم بوسحم

 ؟دب راد یرظن هچ
 دوجح هدعع رد رونه

 تسا یقاب
 ملیف كي هلبود رد

 .تسا یروزضتآ رییغت ضعب

 -يلنبالسامدرم ناریا رد

 هرهلد رد ساعات ای

 نونک |یل و دن دادیمن ناشن

 نارا هک یاهلب ودیاهملیف

 «دنهدیمناشن كمك روتک آ

 هچاوم ناوارف لابقتسا اد

 یشاریبقت هنآ لا د دوشم

 بلاطمزا یضعبد رد هک تسا

 نیمه.دن رو ایم دوجوب ملیف
 .م ود زی ونمرون یاهملیف روط
 هلبق اکلق اش یو ی

 نابزب ار مودزیو نمرون
 نگ ره دینیبب یسیلگنا
 هکیل احرد؛دب دنخدیهآ وخن

 نوچ وا هلبود یاهملیف

 هقیلس و عبط باب یبل اطم
 نآرد نیمزرس نیا مدرم
 درومتدشم ؛دوشیمهدراذگ

 .دریگیم .دارق هجوت
 یاهملیق ام روظنم -

  تسا یه دب نوچ.نوبن تیمک

 مدرم فلتخمیاهروشک رو هک
 حطس و ت امولعم تنه رف ای

 عبطل اب ؛دن راد هک ی فلتخم رکف
 هدنخ یدحا و یاهیخوش زا

 زا یرایس .دمآ دنها وخت رد

 یاهملیف « ژالب ود
 زا رود یدحات و كليت اما رد

 نآ وهدرکخسم یلکب اد نهذ
 یاهزب وآتسد و اههن اهبب ار
 هوخمعزب .هناگهچب و هرخسم

 . دننکیم دنسپ مدرمو ناسآ
 نیا هک تسا هدش هدی د بلغا

 یاهملیف یتح تاسّوم لیبق

 ار دنسب مدرسم و یا داح

 ساسا وهداد ریبعت دوخهقیلس

 دن (هتخب رمه رد یلکت (رناتسا ۵

 تاسّقم

 رتهب روطنی امد رم هک هن اه نی اب طقف
 هک هدش نیا هجیتن ! دن دنسپ یم

 رضاح لاح روام نا رگ اشامت
 و هدادایب یتادوجوم لکشب

 رایتخا رد هتسب شوگ و مشچ
 ؛دن |هتف رگ را رقژالب ودتاسسٌم
 ارچ هک دننادیمن نا رگاشامت

 تيک رتاملک دی اب نی وناجناه ه زا
 تالاب ا روا وهدینشنجهتسم و

 الاحادنی امن روصت اپورس یی
 - رتک | راک اب یدی دجنی وناجرگ |

 دیهدهث ارا اهن آب وا یعقاو

 ناشن یلمعل اسکع هچلب اقه رد

 ؟داد دنها وخ

۱ 
 .داددنها وخن ناشن یب وخ

 كلتمنپ وناج اهن آ نوج

 حیجرتار یتشم شادووگ
 رگ اهتشذگ نآ زا .دنهدیم

 لکبس نامهد ار نی ناج

 ۳ ملیف ,دننک هلب ود یلصا

 رد و هدش هجاوم تسکش

 ربدم ملیف بحاص هجیتن
 . تساوخزابدرومار ژالد ود

 تسکشنیاغبظل اب وهدادرارق

 هدش ژالاد ود رد دم هج وتم رتشرد

 عوجرواب یراک یسک رگیدو
 دینکیمقی دصت امشدرک دهاوخن

 هلن ود ندش لوادتم زا لبق

 دود یرنه شزرااب یاهملبق
 اتدشیم لابقتسا رتشید ناریا

 9زو رما

 هدیقع نیااب نم
 هلب ودزا لبق. 0

 شحوغاب» ریظن یئاهملیف

 (یورشود طقف «یاهشش

 هکلاح هدرب

 ۰۹ت تلف هه نبج یبس رب 1

 راک رتشیب یلیخ نونکاا
 تنش

 راک كبس لاحنیااب -
  توافت مه ژالب ود تاسسوم
 تاسسومنب | زا یضع .دراد

 رودقمل ایتح دنهدیم حیجرت
 .دنن ام زا داف وملیف لصاب

 کک نو نم ق

 قرف مهاب ملیف نابحاص
 ژالب ود ناریدمنوچ .دنکا

 نفلغف تاسسوم و تلعا

 هلس ود زا « بوخ

 یا رب رامیتوب یاقآ می رذگب
 ؟دپ راد یثاههژورپهچ هدنب آ

 اهملیفرد طقف العف_

 نا دن امم

 رارق .منکیم راک هلبودو
 «نابادخ بورغ» ردتسا
 .منک تک رش«لتقب توعد» و

 نل وتتیم ام ار اهملیف نیا

 هر دهاوخین ادرگ راک

 هک دی رادن یف رح اصخش-
 ؟دبنک هفاضا

 هراب رد متساوخیمس
 ی ته یا

 یک هک .تسآ یشهب نما
 یامنیس اردوخ بل اطممه
 یاهتیل اعفو رابخا ویسراف
 نوچ .دیهد صاصتخا نآ

 و ناربا رد هکنا هلحم

 « دوشیمشتنمیسرافناب زب
 یلکباردوخ دنا وتبمن اععط

 رانک رب یموب یامنیس زا
 رد هک مراودیما . دراد
 هدیقع مه نماد دروم نیا

 !دیش اب
 !دشاب امشاب قحدباشم

 یوگتفگ اجتیا جز

 اب و هداد همناخ ار دوخ

 ادخ وا زا ننکسف داهظا

 .مينکيم یظفاح
 هک دینکیم قیدصت امشم

 ۱ و هحفص امنیس۵ راتس
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 یرظن هچ اکی رمآ یامنیس یلعف

 ؟دد راد

 تک یا سرادمدوبمک بر

 یعقاو نا هک | اش اهاتق یاه

 اهنیا . دوشیم تفاب تردنب مه

 دننکیمادیپ هارنوب زیولتهب بلغا
 تسا یفاک اهنت مه نوبزیولت رد و
 دننک ادا ظفحزا ار کگ و لاید هک

 لر تساوخ ناشلد هک روطرهو

 یاراداهنیا .دنیامن یزاب اردوخ
 ناشراک نتشیب وهدوبن لقتسم تیصخش

 زا 7 یتقو .دراد دیلقت هبنج

 ,دزاسرهاظ دوخ زایتنصخش اهنآ

 هانشک نوت ون ولت زا تسد یدوزد

 .دوشیم یرت یدج یاهراکدراوو

 اعقاووا . « یسعت واد الو ۲ . یقه

 شزرا اب و بلاج تیصخش كي
 ابی هک درادن یعس چیهوآ .دراد

 دد وا یعس . دشاب هجوت درومو

 رودقمل |یتح شراک رد هک تسنفا

 ناف رنک نو او از تفت یعیبط

 تم یلرش زا ناوتیم دروم نیا
 لاثما یلو دروآ لاثم مه نیل

 تفای تردنب اهسیرتکآ نیا
 ۳ :لت وش یه

 ؟ ر وطج یلنیت رام !زلا

 نزیو ؛یعقاو یگددنز رد

 راب نیل وا . تسا یهجون بلاچ

 ۱٩۰ هحفص امشیس ۵ رام

۰ 

 هد رک تاقالم هس | رفبوئجردآ روا

 -نامهوارگا مدرک رکف مدوخابو

 ؛ تسه یعقاو ۳ رد هک روط

 رای. ,هنک یزان. ملیق رد دناوتت
 ۰ تف رگ دهاوخ رارق هجوت دروم

 دس جلف .بلعا رو یلتتکوام اند

 نر راد ۶ تذت یاهشارآ اب شاه

 نیررتکچوک هک دوب هدشرهاظی اهن

 دنک یزاب نم ملیف رد مراد لیم
 . دشاد شدوخ طقف هک طرش نیاب

 «یراتاه» رد و درک لوبق مه وا

 نفاق هنض رک اف یبلأاج اف و

 نیلتیت زا ایل ۰ نی نآ زا دعب

 هویش نیمه ندرک لابند اب

 تسدب یناوارف تیقفوم « یزاب
 و

 نیو ناج ملیف نیا رد _

 ؟ تشادیملأاج تیصخش مه
 هک ردق نآ نیو ناج -

 دارق هجوت دروم دیاش و دیاب
 ةک اول فا هتبرقش دن هتفرگن
 لو روت را سیف اه هدروآ تسددا

 شروتک ۲. هدنزرا تایصوصخ
 هداعل اقوف روتک | كی وا . دوشم

 شدوجودناوتیم نیو ناج . تسا
 ناتسادماکحتسا ثعاب ملیفرهرد

 رگا . دوشب نآ ندوب بلاج و
 زا یرادربملیف نمض نیو ناج
 3 تاضر مدع راهظا یاهنحص

 نآ هک دینادب , دیرغ بل ریزو

 یصم

 .تسا یبیاعم یاراد اعقاو هنحص

 بی اعم ات دناوتن وا دیاش

 هدهع رب نوأآ و دنک دزشوگ امشبار
 هد ی ی تم اه ناب هک تسا مش

 تک رش یددعتع یاهملنق زد نت و

 اپ كبشدوخ الاح هکیروطب هدرک
 را 3 تسا رظن بحاص رالی

 لب اب نیو الثم هک یاهحص رد

 قو را دو ی و تیک رک کاج
 راذگ | و و هدهعب ار زنچ همه .دنک

 گول اید اصخش شدوخ وا .دینک
 یگ ول اید, درکآ دهاوخادا ار مرال

 نا ردیتس اوت مت نخ زا اش هک
 یاهخص نینچ اریز .دیسونب ار

 ونیرمت رابدنچ البق ناوتیمن ار

 . درک میظنتار هطوب رم کگ ول ابد
 روتک [ نیویاجب رگا هکنیازانم
 رابتخارد«یراتاه» رداریطسوتم

 .منکبيهتشح و ساسح ا اعق | و«متشاد

 «نلیرارژ»ملیفنیارگیدروتک ] ود

 6 رک ورتک یذراه »9 و یوتبنا رف

 بجعتب نیوطلست وشمررن زاین امل آ
 ۳ ننششا د یعس و هاب هوا زاد

 . دن رادرب مدق وا یایباپ یزاب

 یرگیدسک نیو یاجبرگا یلو
 طلست و لاقتنا و تعرس هک دوب
 اب یرادربملیف راک «تشادناروا
 .دشيم درب ود ناوارف تالکشم

 یاهنحص نینچ هک تسا یعیبط-
 دیاب و دوش یرادریملیف اتهادد

 ینیبشیب دیناوتیمن هجوچیهب امش

 زی هه را وه

 یا راد هسامح

 رد

 اعتبا ند بلک یک تیک" دینک

 .داد دهاوخ ماجنا یه هچ

 کلات رو طخ یا-ه هنحیص

 یزاب ا.صخش «یراتاه» رد ار

 هدافتسا رواب ود زااب دند رکیم

 ؟دب ۵ رک

 رولب ودزا ملیف نیارد ادب 2

 اهروتک | .دشن هدافتسااک ورتاب و

 ماجنا ناشدوخ ار اهراک مامت

 تیقفوم لیالدزا یکینیاو دنداد

 یبوخب نارگاشامت .دوب ملیف
 چیه ملیف رد هک دنوشیم هجوتم
 .درادن دوجو یژاک ورت

 ناوتیم هشیم» اب یا و-

 راکهمه هک هد رکادبب ی اهروتک آ

 ؟دنهد ماجنا اصخشار

 نکا نم ملیق ننآ دروهرد

 هدافتسا یسمقاو یچ راکش كی زا

 لتقب نفت کاش امتح «مدرکیم

 یارادنی وناجهکیل احرد .دیسریم

 یناوارف یکباچ و لاقتنا تعرس
 مهار خرف زنم هک تنسا رداق و شا

 سکگا الثم . دشکب دوخ لابندب
 دنک هحماسم دوخ راک رد سل

 . لابی : دیوگیم واب نیوناج
 یقاب ملیفرد هلمج نیاو !شابدوز
 یناملاروتک آ ملیفنی ارد .دن امیم

 نایلخو هدنناد (رگ ورک یدراه)

 یوسنارف . دوب ییوخ رایسب
 سا ود و یزاب رتچ 3 (نلد دارژ)

 هک تسا یعییطو تشاد صصخت

 رس



 ۱۳۴ -ت مخسرل  رق

 نتودنیاو نیوناج راک لوصحم
 هنحصددو تک رحرپ ملیف كيرد
 دهاوخشخد تیاضر گان رطخیاه

 ذوب
 «یراتاع» رد یلمع چیه

 ماجنا یرگید صعخش طسو-)

 ؟تسا هدشن

 عواد نماید فیل ا زلال

 هجوچیهب هک دندوب یدارفا
 یشحو الا وتیحس تي هنتسن | وتیمن

 یاج ام لاح نیااب .دنوش كيدزن

 یار روت پیک ا هکنیا

 یجراخ یاه هنحص یرادربملیف

 ار ملیف هیقب ومبراد مازعا لحمب

 مامتاپ . میریگب ویدوتسا رد
 دوس نامهاریش هک -یتالکشه

 گاز او ییجلیف یعقا ولحمرد ا رملیف

 نو هکشا یاحب یتح

 هشسب مه كد ار «یلنیترامازل ا»

 ۰ مس د 3

 هک مداد حیجرت مهدب یئاکیرمآ

 نیمه ینعب یسن اپ ورا نتحد تی

 ءاقیا الو سا «یلنیت رام | ی »

 نیا لا ناتساد رد نوچ .دنک

 نیاب و دوب یوسنارف" تي یتخد
 یرتخدلر متسن اوتیمن نم بیت رت
 یاهارجام لابت دب « اینک »رد هک ار

 هوا است « دوریه گان رطخ

 . .مهدد یئاکیرمآ

 زا یحب زا اصخش اب وب

 ید بش

 م-ایق نیا ٩ دیاهدروآ لمهب

 ؟تسین «هنعا رف نیم زرس)

 هکنیا لوا .لرل دودب هل

 رد نوع رو ی 1 متسن | دمت نم

 هن وگچ ودراد یراتفر هج یک دیو

 ملیف ی اهعس 2 .دب کت نجس

 داقدنا دوخ یاهملبق

 ۱۵۴۸ خرس دور

 ۱3۳۲ یه>ز تر وص

 هدقع رنک اق مایلب و اهن | را کیو

 مدرمهجهلب دباب نوعرف هک تشاد
 یرگدد و دنک تبحص بونج
 هک تفت  تتسرفک ؛اک ره »

 ژاذوسیپ زایکیب دیاب ثوعرف كلي
 تهابش رییسکش یاهمارد یاه

 تیعیت نودم ماجنارس .دشاب هتشاد

 ارد یرگید ژان وسره ,ودن آ زا

 مود .نتلد تم درک قلخ نوعرف

 ژان وش ری تب تخلف نیاردهکنآ

 عبطل اب و تیبا دوجو كين ایمس

 ااهاک ناتسادن تب ارگ اشامت

 هک -تسا ماکشع .دن د ود توافت ید

 و ك دزاس یملیق اس

 یاهقالع درومو تبثم ژان وسرپ

 کلی لوقب .دشاد هتشا د رایتخارد

 ی فا رو هک ندد رود یدصتم

 ندش تشک ) :تشاد گراکمه اه اب

 رگ اشامتیارد اهژان وسرپ زاكي ره

 « 1 اتسا .یتیهوم
 یاراد مدایف لاحنیااسب -

 . دوس ینلاتج نتم و هنیمز

 اهژان وس رب هک یلمع) | سکعاصوصخم

 ناشا د وخ زا کگ رماب هجا وم رد

 ,دد ثآ بم

 ملیف نیا تلاج هتکن اهنتس

 یدرمروطچ هک دودنیآ نمرظن زا
 تاتک ات هسهت ردار شرمع همه

 بزنه ناحراکک نخ دا سچ نیک جت

 یار هک یمیظع یانن اصوصخم

 درو ایم دوج و دوخ او

 مه 9 ق هو دروم اهنی ۱

 لاوحا نیااپ دوب هتفرگ رارق
 اب و ام یاهراک منادن 5

 ملیف نیا زا مدرم یگید لبالدب
 .دن در وایت لمعت یل ابقتسا

 ملیف نیارد زنیلاک نوج-

 رثک ا راک تایصووصخ مامت یا راد

 . ۵ وا امش هجوت در وم یاهن ز

 شب رشت ۱ سیل اتنک .نلوجت

 نشرات راد طعم تا نییاوج تی

 ۳ ماتا دق اف

 ۲ د کیم ادیپ نلیتسا

 هجسن أانج و :دش ۳ ۳

 تشنه ی ریظن یب

 ۹9202 دروم شزرو» رد

 سپ رتک[ هس دوجوزا «اددرم

 ار وا ددادد رک هدافتسا هزات

 نل راشو یش رب اب رام «سببت) راز

 یر وطنم هج راک یازا . ت) وط

 ناقیاد نا فلت نیاروس
 نرم و دراد هم «نسد وه *ا ر

 یرگید یاهرتخد رگ امدرک رکق

 رتكيمک ناتساد؛دنش اب والابن دب مه

 هال دهآ وخ

 ر اهن ۲ یاه ژان وس رب ۳

 ؟ددد رک قلخ هن وگچ

 هک اس هه یی دن

 جلف تب رج دف امر ۰ فاهملتف
 ۸ دی رادیما و ا راه 11 نیم اقتادا

 ملیفند د اب لعد وددت | وخ ار یعتم

 ی اح تابص وصح» دن ۱ وتبه

 هنحص و هدردیب اس | تا

 دننک میظنت یروط ار مو زل دروم

 هد افعشاتد من تایصوصخنیا زاهک

 .دب ربیآر
 اهن [ یئاسبس زا هرومنیا رد

 ؟دد راد هجوآ مه

 ابی ز یاهن ز یلک روطد نمس

 .مهدیمحیج رت لگش وخیاهن ز هد ار

 یاهملیفرد نمهک ار ۴ اهن رز تک

 ما هدن اس رترهش وهدادتک یشدوخ

 هحوتم « دهد ۳ هج ود در وم

 زا تل ره 2 ایی ز 39 اش دیهاوخ

 ۱۵۴۶ - تک رز با وخ

 میس

 یورو و سا یصفن یاراد امن |

 اهملیف رد نمهک تسا صقاون نیمه
 صقاون نیا ارز منکیم دیک ات
 یتیصخش و رتک اراک اه اب یرهاظ

 العم «لاک انرول » .دشخ» یمصاخ

 تشاد واللسایاهن زهن وگ ییظن ی اههن وگ

 یرادربملیف وا هتسج ال اب یاههن 3

 یون اس لاک تم ورد ور زا ار شن راوص

 درث اخ رچیمآ رشت روص نیهن یشق کل

 ی یعد رز هس تل احرد ش روص

 نیمه رد بلغا مهام و دشیم ابر

 مو ده ملیف وا زا عص و

 «سیعن راپال وب هزا روطج_

 ؟دبد رک هدافتسا مایف نبارد

 دینآ وتیمن هجوچیهب راک نمضس
 ها دم ین نسب وفا یاهراک

 هک تسا یعیبطنید رودیولجیردقد

 .دربیمدا زاارنیب روددوجویلکب
 ؟یشرب ابرامو_

 سستن راپ ال وپ یک هطقن وا

 و سا یاس با و شا
 ی ی ی ایی یاراد

 و مدید سیراپرد اروا رابنیل وا
 تحتاروا یشیامزذآ ملیفكب زا سپ
 ملسف ید ازد نوچ ی دادرارف

 وم كي « یثالط وم كي ۰ رتخدهس
 دوجو مرد اه وم تي و ی کن

 یبسأنم نتحد یشرپ ارام .دراد

 یثالطوم رتخد لرء ابا یا رب د ود

 کز نت 5 کات سد وهن] راش

 ترح اهنسازکت هخهلاب هک تسا

 تشایعبطحوش رتسد "قو :دنزیم

 كب یدادوبملیف-لوط .مامن دوو

 . دشمن رود تک را هدنخ هظحل

 شا یعیبط تایصوصخاب نرره

 هجوت دروم ملبق تاب 9 اف ۱ وئتبم

 درادهما۵آا .دریک دارق ناوارف

 ۱۹۳۸ - روابب ار هچب

: 
 و

 ور رو هوا یو مرد لود دیک

 زکات





 ؛دنوشیموا قاتا دراو هنهرب همین لوبناتسا رد

 «یلتنی»یمیدق لیبموتااب هقباسیارب«روزاد توک »رد

 یزاب رامق ول راک تنومیاهونب زاک رد دن دند یم فص وا

 ناش ایل وب دن زوایب ناش ورم اب .مخ هکن آ نودب و تیکت

 نمشدتردق رپ و یفخم و همه اهننا «دن زاب یم ار

 یاهشقن هربع و ساملا قاجاقو اه رجام رد و دنتسه

 تن شات ار یمهم

 هلخ :ککنیملف نای» طسوت هک دن اب زمیج نانز

 فالتعخا یئانج و ی یاهد اعک نان و اس ۳ اه لش

 دننام مه کگنیملق ناب یاهد اتک طد دن رادت یدایز

 «نیلیپسایکیم» و «مایلب وزل راچ».4ینیچررتیپ »یاهب اتک
 ندروآ رد ور ی شهارا اهر مت

 ندزهب رض كد اب بیقعتكي هلصاف رد ناتساد نان امرهق

 ناب»زایپ اتک یتقو اهفرح نیا مامت اب .تسا ریتتفه اب
 هجوتم مینیبیم وا زا یملیف اب و ميناوخيم «گنیملف
 رت ینتشآدتسود و ی تلیت ایمسدن اب نمیجیاهن زهک میوشیم

 سا یو نما ورا راع»یاه اتساد یاهنززا
 رطاخت تسردو دن امیم یقابناسنا هرطاخ رد و دنسه

 رارقهجوت دروم رتشیب دناب نمیچ نانز هک تسا نیمه
 دبی زب قرو : دنا هتف رگ

 دننکی م یزاب «یئالط هجنپ » ملیفدد وااب هک ین اث ز هیلک قافتاب زمیج
 ته



 هچلسآ دننکمم هزر ابم دناب میج نانر

 ردراب نیلوا سناش شوخ نامرهق «دن اب نمیج
 ای تب اش اب اه تیماق لای سوپ ۱۹۵ ۲ لاس

 , دش قلخ (08110 ۳0751) «یتنطلس یون زاک»
 هتشاد راهظا مه هدنسون دوخ هکیروطن امه وا دل وت

 میمصت » : دیوگیم کگنیملف نای , دوم یقافتا الماک

 متسناوتیمن هکیئ اجن ] زا یلو منک جاودزا مدود هتفرگ

 عورش مدود تحاران مه یئاهنت زاو منک جاودزا اروف

 دیاش.«دمآ دوجوب دن اب نمیج بیت رتنیدب و مدرک نتشونب
 نیارطاخب تشید دروآ تسدب )۰۰ ۷ روهاف هک یتیقف وم

 جاشتحا هک هتشون یتیعق ومرد ۱۳۱۵ تلف ناب هک دش اد

 ای ارشراکفا و اههشقن تک اراک ًاقافتا هتشا دتحا رتساد

 مدرمب هتساوخیم هکنبا لثذم هدرک فیصوت داش یتلاح

 وا یاهن اتسادرد هک یئاهارجام و اهژانوسرپ هک ددوگد

 دن ابن هچج وچیهد و دراد یخوش هبنج تشید دتف|یم قافتا

 . دی ی یدج 9

 تاییدا هک هرود یا رک رک تا رک نا وتیم نا شات

 سیلی. یاه دادرارف را او شدوخ نت وین هتل

 ناتساد یاهارجام اهتقو یضعب یتح هک « یصوصخ

 « دشکب نوریب دوشیم هبتشم مه ناگدنسیون دوسخرب
 تایلمع ماجنا نیع رد هک دن اب نمیج دنن ام یژان وسرب

 تفه سوساجاب یتسگناک هتسد تك یور هب هکیلاحردو

 یروآ داب اهن اب مدرمد ندر كمشچاد دعد و تن تل نان

 دتفابم قافتا هک ی اه ارجامو اهژان وسرپ» 2 هک دنک یم

 «تسایق افتا یه هو هن وگ ره وتسا تقیقح زا رود الماک

 .تسا یاهزاتو عیدب الماک نیچ

 دن اب نمیج یاهاتک ندناوخ زا یدنک تندبژرپ

 تذلباتک نامرهق شغولغیبو نشود تک اراک یطاخب

«4 



 دنهدبمن تسد زا ارد حج فلما) مل و

 رومام هک تا نتکاراک نیمه طاخت تسردو دربیه
 نارکفنشور و مدرم ۱۱ نده ره
 شاهترومأمماجن اردو درو تست یدایز تس ویحم

 هک یسناش شوخ « تسا هدوب سناش شوخ هشیمه مه
 دوش یهن شبیصن یفخیم رومام یاه راک ماجنا رد طقف

 .تسا قفوم هشيمه مه اهنز نایمرد هکلب
 قافت اب ۸ تا ۳ نوا «سردن آ الوزرواد»

 دن اب نمیچیایجامنامرهقب (ون 7 د»ملیف رد یر اک نوش

 و هکتود یود امان ملیف یاهتراک الب یور و داد ناج

 الورروا .دشيم ها تو رو درد تكي و یماظن دنب مک

 دهدیم تیصخش رییفت الماک ملیف نیارد یزاب اب سردن آ
 . دوشیم میسرت وازآ یرتهنانر نیوصت و

 ات اتبا اب را ات البن اد

 لر هک شا

 دننام هک «نمگلالد رون وه» مانب دنکیم یزاب ات
 یورب و دنکیم تک یش دن اب نمیج تازرابم رد درمتكي
 مامت و دنکیم عافد شدوخزاو دشکیمهحلسا شن انمشد

 یتابیز و فطل نتفد نیب زا بجوم نشخ تاک رح نیا
 دن اب نمدج ناتز راس دننامو هدشن «نملالب روت وه)

 هدنس و «یئالط هجنپ » ملیف رد. دنکیم هجوت بلج
 شو هدر افت ا نر رایوسرپ تاب ۰ طقف باتث
 تگنیملقناب یزفن اف هک نر یزاب ار ینز لر نوتبا

 و هشاد هتشاد ار یهجوت بلاج نر و لو عادت
 هکلاح رد هنهرب همین ملیف زا یدابز تمس رد
 . دنک یم یاب دنا هگتاشود یالط گن راب اروا ندب



 یثاهرتخدپیت نآ زا «اتن اماس»

 نیگنس سابل تسد ثكي هشیمه هک نوب
 هنش اب ین شفک .دنش وپ یمهدیش وب ونک ر

 عمج هشيمه ناشاهوم :دننک یسم ابن

 یا رب یتسد تفوجیه و تسا هد رک

 دن رد یما ناشن روص یون شا رآ

 هاگش و رف رووا ناراکمه هک نآ هجیتا

 «ماسرمساب (اروا همه هب ان ز یاهسابل

 شاه ادرم تیصخش اب هک دن و زیم ادص

 امییاوهاب الاح . دمایم روج بوخ
 سیئ ر «(اتن اماس» دن د وب سی راپ مزاع

 ناشرگب د راکمه و «وج» هاگش و رق

 یاهداتفا اج و خوش نز هک «اذلو

 یدب دج یاهحرط هک دنتف ریم . ۵ وا

 .دننیبن هیهت ناشدوخ یاهسامل یارب
 چیه دیون هاتلاماس» یار سیداپ

 یا رب دیاب هک دوب یلحم دوبل یفطل
 رفس اجن اب ًامازلا سابل حرط دیرخ
 . دن ۵ رگیم

 سی وا همان زور « نمرش ویتسا

 رفس امیباوه نیمهاب زین یک روب وین

 نوچ .مازل اكي یپرد مهوا .درکیم
 ی زمان اب هقشاعم نیحا روا همان زور رب دم

 نوچودوب هدرک ریگدفاغ شایثالطوم

 هوب یروج هما زور اب ویتسادادرا رق

 همان ز ورهبعشهب درک شا وریب دشیما هک

 یعت وم .دن وب هد رک شدیعبت سیراپ رد
 امیپاوه یورب لدوت رادن امهم هک

 ۲۲ هحفص امهیس ۵ راتس

 ین ایبوب جرج ینامنیس ناتساو

 اب ویتسا دروآ ار نی رفاسم یاذغ

 هدهعب اروا اب یراکمه قایتشا لامک

 زا یتمش عیزوت هب عورش و تفرگ

 هک «اتن اماس» رس یالاب .د رک اهاذغ

 :تفگ هجوتیب دیسر

 ۲ نا ۱9

 : تغفگ «انلو دشدروآ هک دمی

 . تسا نیم اب رس

 : تفگ رقحت اب اتناماس

 !تسا تسم ؛تسیپ كلمت اب-

 و
 هک ی تک رشف رطزا هاگهورف رد

 دن وب .دنتشاد هلماعم را رق نآ اب

 ناشل ابقتساب «نیسیلف» مساب یزانط

 تک رشسی ر« وج» هک ی تف و .دوب هدم ۲

 ... نیم ومد س

 :.. درا ود و و نآ وجح

 2 رعب راعلت

 2 روت اکو

 سی راب

 نوس واش لبولم :ناد رک راک و هدننک دیهت

 دن ول نیا تسد رد تسد یداش اب

 درک نتفرهب عورش شیپ اشیپ هتخادن |
 :تفگ ظیعاب «انثل»

 تاب هک هچمه روعشیب رسرب كاخ-
 .تفرشل د دید یسب راب نز

 :تفگ تریح اب اتن اماس

 ؟ووشیم تب و وسحوت دنکن .انل-

 :تفگ ان

 لاس هدزن اب نم ؟ هوشارچ

 منکیمراک قمحا نیا يا رب مراد تسا

 رد لوپ رطاخب نم شل ایخب زونهو
 .ماهدن ام وا تک رش

 نا رگ رللجم لتهرد بش نامه

 « نیسیلف» هک دن دوب هدش رقتسم دوختمیق

 سب راب ین دی طاقت یضعب درک داهنشیپ

 ... گو یعیث زان مدآ هج هل ود دین ا دیمز

 دنتف رودن ۲ دهد ناش «وج» هب ار

 ار «انل» و هجوتی ار «اتن اماس» و

 ّ دنتش | دذک اج رستش نیگمشخ

 و
 تاب اب تسم لومعم قبط ویتسا

 تدحص شر ار ربخ مت اکب رمآ تس ود

 : دازک یم

 هک مدوب یسک نم !ینیبیم | رم-
 متسا وخیم .منک حتق ار اید متسا وخیم

 اکب رمآ رصاعم تایب هانامرنب رتگ رزب

 رهش نیا یوت دیاب الاح ,مسیونب ار
 تب ژی رب یصوصخ یگدن زهب عجار

 . منک هیهآ ژات رب ر ودراب

 :تفگ یشخب یلست نحل اب شتسود
 اههراب ک یوت مهام .درادن یمیع-

 اتمیذک یموجتسج ردق ۲ اهگنیسل اد و

 وشدنلب .مب روایب ریگ ار ودراب تب ژب رب
 .ميتفایب ها ر

 شه
 «اعب اماس»و ه رخال اب مه انلر

 زا تسد درک یضار وب روجره ار
 دننف اب ها ر مهاب یوشدنلب و دشکب راک

 درد یشوخ سس اب رهش دد شد رگ

 تلن | وجنآ هکال وا .د رگل «اتناماس»

 دید ار امیپاوه یو كامت یب و تس»

 دن ول رتخد ات ود نی هکشرد راوس

 . دن راد یشیع مه ابو هتش یس راب

 دوخب یتلاح هچ تسنادیمل اتناماس

 یدب بشلاح ره .تداسح اب ریقحت .د ربگث

 درک یمنیقلت شدوخب هچ ره.تشذگ و اب
 یضادعراک زا .مل اعف رتخد تب نم» هک



 د رمیآ رب یلحم نه یک دل زر , جسهت

 .تشادن یاهدیاف «تسث

 دعب زور «اتن اماس» یتخی دب زا

 ست  تس ) فو رعم نشج زور مه

 : نا رتخد صاخ زور . دوب «نیرتاک

 نیرتاک زا اهرتخد هکی زور ,هدیش رت
 رکف اه [یا رب دن د رک یه اصاقت سدقم

 ناب ایخردمه انن اماس .دنکب یرهوش

 دیشکن یل وط و تسوبپ نآ رتخود مچ هب

 تسد زا شنهاد ییلکت هک دش تسم نانج

 دیش وکیمهک یا احرد اروا«اذدل» .تفر

 دوخاب هتف رگ دسوبب روزب ار ین ابساپ
 . درب ودبشک

 یتحاران اب «اتتاماس» زاب بش

 یاهتفشآ باوخ زاب و تفر باوخب

 سدقم ن) رث اک 45 دد ۵ با وجخ .نشاد

 دن رادو هدمآ رب زب شاهمسجم هباب زا

 :تفگ ان اهاس .دننک یبم تحب مه ان

 ةمهلثم مهنه.تسا تسرد لب

 یاه رتخدلثم مهنم؛متسه رکب و یاهت ۲

 .مها وخیم رهوشكي زیچ رهزا شیب رگید
 ین امدوخ یلیخ سدقم نیرتاک

 ار دادم نیا ا رچ سس بوجس

 نیا ارچ ؟یرادیمن رب تشوگ تشد زا

 ؟ینک یمن دروخ اب ربزار هایس كنیع
 هتشاد ار تقیقح ندینش تماهش دب اب

 « اتن اماس » یتسهدرم كيوت .یشاب
 یراک ناشدوخ سنج مه اب اهد رم

 «ندرآ تبازیلا نلاسهب ور .دن رادن

 ...روب ۵ هب ورب «ولتساک نونالهب ورب

 ار سابل نیآ .یتسه سراب رد نالا وت

 هن ادرم هفایق نیا هدب ورب « رود زی رب
 .دننک ضوع ار

 نل اسزااتن اماس یتقو حبصاد رف
 دوخ دشيم جراخ ندرآ تبازیل ا

 ود رک یم سح یرگید مدآ یلکت ار
 مدختسم . د ود هاش یرگب همدآ مهآعقا و

 تل ات میت اب ور هد اب رانک هفاک نآ

 .دن امهف واب ار عوصوم نيآ شدنلب

 شزادآ و دن ولب ناوسیگ اب اتناماس

 هدننک هریخ شاهدن زرا _سابل و انم

 یاهفاک .دوب یبوخ هفاک .دوب هدش

 یرس الومعم مه نمرش ویتسا هک

 هزاتویتسا . الاح لثم .یزیم اجن اب

 صاخعضوورساب یدرم هک هوب هتسشن
 هدناسر واب اردو زومرم راتفرو

 ته

 .دنس ریم رظنب نیگمغیلیخویسم-
 رد 1 اهنت .مههف یم ار امش درد نم

 رب و رود هب تسایدرد دب سد راپ
 تب اییژ امش فا رطا .دینک هاگت نوخ

 یلسک و سدن اهتسشل سیراپ نا ز نیرت

 «یتفل نآ دادم اهس فو رعم ناو رمیاه

 ددرایل.م «یتراجت یاهیتشک نابحاص

 رد ویتسا نامشچ . سانشرس یاه

 كدرم . درک شد رگ هفاک فا رطا

 ًاعقا و اهن ز تفگی م تسار یوسن ا رغ

 «اتن اماس»یور وامشجدن دو لکشوخ

 عضوورس نیا ابوارادید هتبلا .دن اه

 ویتسا زد یثانشآ هرطاخ چیه دیدج

 یوسنارف دلو رم هب ور .د رکن داجب ا

 :تفگ هدرک

 ؟دشانشآ دوشیم هرتخد نیا اب-

 :تفگانتعا یب ینحلب كد رم
 .تساعیم یمیدقتس ود وا .هتبث ا-

 یشی رثا خاب نفاه تنک یمیدق تسود

 نا ر یردق امش یارب طقف تسه زین

 . كزا رق رازه «یروخیم بآ

 . دیسز ویتسآ نه _هب یرکف

 براجت هققاس اب تسلاوتیم رتخد نیا

 -ناتسا دیا رب یل وخیاههژوس شو وخ

 :تفگ .دراذگ شرابتخا رد وا یاه

 -ورب .كنا رف رازه نبا «ایلع

 یوس ا رفذلدرم هدب ارام یئانشآ بیت رت

 :دن اس راتن اماس زیم هب ار وخ تعرس

 امش . لزاومدام « راوسند

 هک نمهراجیب تسودنآ ؟دیتسهیث اکی رمآ

 لاسود وا .تسای اکب رمآ زی هتسشا اجت ۲

 هجنکش رب ز ربا زجل | ذل انتشح وند زرد

 نوب زل تمدخ زا هزات مه الاح .دوب

 تشادلبم "یلیخ هدش صخ رم یجراخ

 یردق نوج طقف ء دوش ادشآ امش اب

 ... هک داتسرف | رمتسا بوجحم

 د رم هک یف رطه یهاگن انن اماس

 , ۵1 تخادنا هادیم ناش یوس | رف

 هک نامه .امییاوه یو تسم كد اوج

 بو رذمهکش رد یوت یسب رابیاه رتخد اب
 هد رز و آ بلب یدنخل تمحزن .یروخیم

 : .تفگ

 یلیخهک تسا مولعم هل .۵آ

 یا رب نم .دی ایب وکب .تسا بوجحم
 .مرضاح شیپ اهل د درد ندینش

 زیم رس ویتسا دعب هی ائ دنچ

 :دوب هتسش وا رانک اتن اعاس

 وت هک ملاحشوخ یلیخ .بوخ-
 تمیق نیا اب نوچ . یدلب یسیلگنا
 مج رتم مادختسا هدهع زا نم نیگنس

 .مدم ایمن ول

 كد رم دیمهق اروف «اتناماس»

 يف رعمویتسا هب روطج اروا یوس ا رف

 یب وخ سرد یروطنب [.دش اب .تسا۵۵ رک

 وبتسا .داد هز ره كناوج نیاب دشيم
 :داد همادآ

 طقف هک ماهداد لوب شتسار نم-

 هف ابق اعقاووت اما .منک تبحص وت اب

 . یراد یزادنا طلغ موصعم
 .د زا یف رح هدزیدنخىل اتن اماس

 :تفگ وبتسا

 ف رعت تن ابد رجت زاالاحبوخ

 .وکن تنک ناب عجا ر «نک
 :تفک تریح اب ان اماس

 ؟تنک مادک

 ؟دوب هچشمسا .یشب رتا تنک نآ-

 . خاب نفاه
 ؛ دش هجوتم اتث اماس

 ین قا مر روا هاتسک هلن «۵ یا

 مهاب .دید ین امهمسلجم تب ردآ رم

 توعوآ رم ده .میتف ری زآ وس هکش رد هن

 م ریگب ی ایماش مامح وایالب ورد درک

 دعب ؟می وگب متس اوتیم هچ مهنم بوخ
 : تفگ ی م دیدیم ارم تقو ره نآ زا

 !یب اب رلد ًاعقا ووت یمیم «یبدیه

 یتق و.دادیم شوگ ع ل واب ویتسا
 : تفگ دش مامت ناتساد

 سارا دناب هفت قم هس
 یردق كي كتنارف را زه یل و...یل و

 .تساد ای ژ

 : دیدنخ اتن اماس

 .منک یم باسح رتلازرا وت ایم

 دو

 «انل» اب اتناماس لتهرد بش

 ۱ .دوب هتشاذگ نایمروار عوصوم

 اد رف . منک راکچوا اب مث [ادیمل م

 ؟مو رب یث وگیم وت داد را رک مه اب

 : تشک اىل

 تبارب هک یرطخ «یو را | رچس

 . تسهمه حی رفت روجكي .یرادن

 ین انسان هچ هعف د نب | مث دبی ییل و«هلب

 .مذک فی رعت شا رب

 :تفگ « اذل »

 « نیسلف » زا .درادن یراک

 هاب زاهه رطاخروج نیا زا وا .سرپب

 .ددآد

 قوسارف كرتخد هب اتناماس

 و بوبحم رگید الاح هک درک عوجر
 دود هدش 6 وبجر اهن ۲ سیر یلگ وس

 :تفگ 4«نیسیلف»

 هک مراد ه رطاخ ردقا [یم«۵هواد

 ربص مک باخت ا | در شما دک من | دیمل

 دد ۲ وت راد كود» اب نم نایرج نک

 نز و دمایم ناراب زور نآ .تسی

 ...د ود هتف در ترف اسمهب كل ود

 دو
 یارب تشاد اتناماس دعب زور

 :د رک یه فب ره ویتسا

 شب رتآ هب مل ز تفگ لود ,فلبس

 اررصقذلرزب هناخلگ ی ایمن ارچ هتفر
 ام دعب تعاس عب رکب .مهدب ناش وتب

 یاهنادلگ و اهتخردتشپ و ه اخلک رد

 . مید رک یم یزاب كشوم می اق كرزب

 فطل یلیخ نم یارب یزاب نیا هتبلا
 هرادا رکفدی اب لاح نیعرد یل و تشاد

 مردا رب . مدرک یم مه اد مایگدن ز
 و دناوخیم سرد كک روب س راه رد
 ...نم.تشاد لوپ 4 جایتحا

 :دش « د رگ ر ویتسا نامشچ

  ار ۹ 8 ی

 سرد جک تردارب یتف

 یسیراه ...زیچ... رد .هلب 3۵

 . ی اترب هموح ۰ تگ روب
 :تف رگ ارواچم ویتسا

 ا رم ّ وکع ورد یاقتم ه رتخ ۵ ۳

 یتسه یوسن ا رفوت مدرک لایخ هک وکب

 ۲ سل سا و یا یک رود یسراه

 كروب سیراه هچب مووخ ن ۸
 تان | رف را زه نیا . ریگب .ایب «متسه

 . مرادن یراک وتاب رگید هعف د نیا

 :تفگ ناش رب و هدیجت ر ات اماس

 زبج همه نل ربص ویتسا «دواد

 .منک فی رعت تیارب ارد

 رب دوام تب دیال «تسیا .۵رالب

 كي و هاگشرورپ هد هچ كی و رامیب
 نمیرا دبی دًاتل ارادرد كچوک ردا رب
 | ر رفت کلب وت نا راکمه نیب رد زونه

 تقبقحهرذ ث شووج ورد هک ماهدب دن
 ,دش اب

 جد
 لته رو بش نآ « اتناماس »

 . دن وب هتسش «انل» رانک نیکهودن |

 و دیس ریم رظنب لاحشوخ «وج» طعف
 سامل | رتشگن | كب هزات وجهک «نیسیلف »

 زا اب ییسیلف .دوب هداد واب تمیق یذ
 :تفگ اداو

 دد یهد دیاب ««وج» مزب زع-

 ربخ سیراپ نابز یسیلگ ا همان زور

 نیمه الثم. دنسی ونب ار ام یدزمان

 . تی دب هما زور
 هک وب یاهمان زور,همان زور نیا

 یکی تشون یم زیچ نآ رد «ویتسا»
 یا هظحل وتف رگ ا دنیسیلق رظن بل اطم ز !

 در زد قرو



 سیراپ رد قشع كي
 :دشدنلل شن ربح یادت دح 1 لب ال . یب 8 یوم ؛یب ال هجهآ

 رسک و مک نودب اجنیا : ۵1-

 .دن هتشون ار [ وت راد تنک ونم هیص

 ا رهمان زور .دش واکجنک « وج»

 زا یتفو « دناوخ هتف رگ ؛وا تسدزا

 :د وب هتف رگ شآ روص دش غر اف ندن (اوخ

 ووت نی ای ایاضثنیا مامت سپ-
 ؟هز ,هتف رگ تروص نالف تنک

 :تفگ ید اعینحلد نیسیلف

 ؛تسا سب راپ اجنب | م زب زعهتمل اس

 ندرک تسرد لثم اهارجام روج نیا
 .تسا مزال اهن ز زا یلیخ یارب وم

 : تفگ رس ینحاب «وج»

 رتهوز ام سپ « بوخ زایسب-
 وزج اهراک روجنیا هک می ورب یئاجب
 « اتث اماس »دش ان یگ دن ز تاب رورض

 رد امیارب طیلب ات هس هدب شرافس

 هچ ره .دن راد هاگن امیپاوه نیل وا
 ات ود یکی " .می اهدی رخلاحب ات می رخب دب اب

 .تسین مهم هک میدی رخ مه مزد ریغ زیچ
 ._ ُوْضْض

 ویتسا هک دود تسم تسم «وج)»

 زیم رس شراکن همان زور قیفر تی و

 اهل تسمه یاه یثاکی رمآ ,دت دم آ وا

 ار رگیدمه دوز سیراپ یاههفاک رد
 . ردننک یم ادیب

 ار ناش اهن اتساد هزات ناتسود

 ویتسا و دن د رک هل داىم مهان راصتخام

 تب اکعشو «وج» یاهلددرد ناب اپ رد
 0 یا افو یب زا وا

 ۸ وب

 ندینشرد صصخت هک مراد ارس بوخ

 .دراد لدارد

 ورد ایپ رانک هف اک رودعب هقبق دهد

 یخ رثخ د اد نم

 رس هل ًامیقتسما روج ,ویتسا ودن دو

 :دوب هتسشا «انن اماس» هک درب یزیم

 زا . تسا «یمیم» نیا «وج-

 خاب نفاه تنک و نه مد دق ناتسود

 .یشب رتا

 فب رش دم راک ندب د زا «وج»

 اتن اماس هاگن ؛ دز شکشخ شدوسخ

 :تفگ یه سام اب

 هدن ول ا رممنک یم شهاوخ « وجم

 هاگن اب « وج » یسانشیم ارم و

 :دیس رب یه

 ؟ینک یم راکچ جنب اوت ات اماس.

 او «ویتسا» هظحل نامه رد و

 :د رک یمرکف شدوخ

 وایزاب هقح یروج نیا «بوخ-

 .متسیپ تحا را ,هن منک یم یفالت ار

 كد رمنب ( روا هک مش اب تحا رات ا رچ

 شش وگ ومشچ ه رتخد ۰ ماهد رک یف رعمتسد
 «وج» . تسا رب اهمدآپیت نیا زا
 راهظا رهاظب اتن اماساب یثانشآ زا

 زاده هنساخ رب ودن آ ود رک یل احشوخ

 .دن دش ادج اهن [ زا یظف احادخ
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 : درک یم رکف شووخاب ویتسا
 نیالته هب دن و ریم مهابالاح-

 ورب لدوت هک درادلو) ردقا 1 كد رم
 هک دوب یاه اقمحا راکچ نیا .دشاب
 ٩۸۵ رد نم

 فرطب هایسراکفا ردقرغ ویتسا
 :تف ریم شا هما زور رتفد

 هک ید رم اب فیثک ه رتخد .یب ال مساآ

 لته هر هدش انشا تسا هدف د میت هزات

 | و مشچنا وجكي نم ؟هچ نمب .دوریم
 شوگ

 مو دیه

 . ما هتسا

 ینجب

 اسیلک یهاگ نم
 زور تب رگا

 | مربب اسیلک هب و مریگب اد وا تسد
 زا وا .هن یل و ؟دنک هبوت .تسا نکمم

 شوخوا .د رب یمتذل هانگ رد ییگ دن ز

 .دوش هداد تاج دزادن لیم

 زیمتش هدش شزاک رتفد ددا و
 یوماب «اتناماس» زا سکع اب .تسشا

 وزج تساوخیم هک وب هتف رگ . روب

 یاها رجامهب طوب رم یاهژات رپ رزا یکی
 . دنک پاچ همان زور رد «یسمیم»
 یوریهایس كنيع یخوش دصش یسک
 قرب .دوب هدیشک سکع نیا تروص
 یوت كرتخد . دیرپ «ویتسا» رسزا
 درسم یاج لوا هک نامه ! امیب وه

 !دوب هتف رک یصوع

 هدننک تحا ران یراکفا اب «ویتسا»
 نوریب رتفوزا «اتن اماس» نتفای دصق هب

 .دب وذ

 ادیب هفاک نامه رد ار رخیدمه ۰ هند ۳
 هوز یدنحل تمح زا وینسا .دن درک
 : تفک

 هسک شخبب ارم یمیم «مزیزع-
 سراب زا نم .مدرک یراتفردب وت اب
 یاب دو سلجم كي مهاب ایب .موریم
 ؟بوخ می ریگب هرف ود یتداپ

 :د رنیم رکف ووخاب عقوم نیههدد
 كب لر دن | وتیم اجک ات منيبل

 .دنک یزابار هژ ره رثخد

 هد رک یداش هدنخيه (اتت اهاس»
 : تفگ

 .وآ لتههب مد ورب .مقفا ومس

 یلیخ اتناماس لته قاطا رد
 .درک ی مداتفر سرت نودب و ه ادازذآ
 نیل وا هدهاشم رظتنم شاهمه ویتسا

 یل و دوب وا فرط زا سا ره تمالع
 ق ول هدن ا وخ ا روا تس ۵ اتن اماس »

 ار رگی دمه دنتسا وجیم هک یاهظحل رد
 تعرس هدرک تسد ویتسا دنسوم
 وا رس زا اد دن ولب سیگ هالک قرب
 :تشاد رب

 رفسمه۵ «ییهیم لزاومد ام ۵[

 یناوتیمن رکید هامییاوهرد نم زب زع

 .یا زب لوگ ارم
 رد كشا هک یل احرد اب اماس

 :تفگ دوب هدی ود شن امشچ

 نم «یمهفیما زونهوت قمحا هل

 رانک روهک مدمآ نم .مراد تسودا رت

 شقن رد هوب رارق رگا یتح «مشابوت
 .دشاد «ییم یم)

 : تف رک شوغآ رد اروا ویتسا

 ارت مه نم .مزی زع نکن هب رگ-
 یشخس ارم دیاب اهتنم .مراد تسود

 .متسهیشان یردق قشع راک رد رگا

 ؟یوش نم نز یرصاح مزا زع
 ؟یشاب نم یاههچب ردام یرضاح

 ارووخ ینبب هک ی احرد اتن اماس

 : تفگ ضهش نایمرد دیشک یم ال اب

 م وخیعس نی رخآ .۵ رصاح هلب-
 ! منکیم (ر

 ۹3 یتسنولگ هد از لومفم تاما رتحا وا 3

 : تفگ دروآ اجب ماهسک اف

 و میهدب تستش ار لتفاد رس میدم یفاوم ام هن اقسام

 : مینک شریگتسد

 :دنکفاواب یدج یهاگن یتسسولگ

 ههدون هدوادن اراده ین رم افت امشف گه

 .دود دایز ات ساک ی دا رفا ]ات یل وكود یاقآ | رچ_

 : دما ناشقرج- نام هاش اه دل

 ار ۸ ره تیعرقاه مه ی ید ترومام امش كليد اه[

 : دیدرک ادیپ
 .تشآ قم یوشهخ ور هل

 :دش طسبنم یلاحشوخ زا ماهسک اف درل هرهچ

 مسآسم رد دیاب ادرف هک من اس رد یگمه عالطاب دیاب سپس

 :دیش اب هتشاد روصح ان وج ۳ كليد جاودزا

 و همیسارس یصخش هک دوب هدیسرن نایاپب فرح نیا زونه
 :تفک ودزوناز ك ود ولج ۶ اش ار نسمدختسم . فص نانز سفت

 اش نلفاک اه اگزو رم

 ۳ یاس یاهداب رف رگ رب را سس فات اب ۹9 زا لبق تيدو

 ۱ مهد رابچ لصف

  ی و 9
 لی مو رگ گلد و ماشتنا

 دیشوب سابل تقد اب .دش رادید عولطل ایلع حبص ككيد ادرف

 ی و تخادرب ودرا یشک نسهب دن ارذگب ار تو ی کا ریو

 .دینش د وج فا رطا نه

 دنا رو رسمسزد ین سس راکفاو دنیممدق فدهیب .دش :اکیج درا و

 تخردتكي تشپ رد اردوخ ؛یاهلص اف رد یصخش هک دش هجوتم ناهگ ان

 ۰ :درک دادیف .تسا هدرک ناهنپ
 سس

 تربحلامک اب كيد و دمآ نوریب تخزدتشپ زا یی

 تتشاب سم | یی "5 تواق

 ؟؛دینکیم هچ اجنیاس

 هموعصهب مهاوخیمو دندروخ سکه از اب نیاز هم و

 و منکیم عمج مراد هچنآ دعب .موشب نصحتمو مربب هانپ دوویل اه
 .موریم هسن ار فب

 - هبزجب دیربب هانپ دیهاوخب هک اجک رهب دیناوتیم امشس
 زا .درک میهاوخ جاودزا ان آرد انآ وجو نم زورما هک دوویلاه
 راک اقرار اطف يک ی یار ناو یو یه قو لا
 . دود دها وخ اقا مسا

 وه اتهت اقا ناسا ک رب

 ور ایا
 ۳ هارو نشو شریشمش گلی د



 .دیگنج مهاوخن .موریم نم
 رونه ۳ : دود لب اقم تهج رد تعرس و تک ار نتا «اناوجد و لاعست ات هیحان نا رمکح 6 لیث اد رس»هدن اوخ رسب نوداشتاب و

  «هداهن یوخرب ماچام ناج مان و هوروآ رد نادرمساملبا رووخ هک یرتخد
 هنس د اب هجا وم اک دنتسه (ماجام)ناگدننک بیقه كنج زا را رف لوغشم لکنج رد

 اد ار نیمل اظو نینلاخو لیبل اد رس لامع: ایفخم هتسد نیا .دق وشیمهایس ناکیب
0 

 :تفگ تمح زد دود هدش ضیعنم تسکش كذج رد دنتسه مد رم روفنم هک شا امع و لین اد رس.دنشک یمهایس یاهن اکیپ

 .د ود هتسسن شتشد رد ناکیپكد .داتفا نسمزد هک دود هدشن رودیا هلص اف

 درد زا نا و ه رهج .تفروارس یالاب و دم محرد :تلید

 زا اکتل وب ۸ ناکسف هب ۰دن د رگیم رب لیئاد رد رصق هب هیضق نیا زا دعب ان آوجو ناج . دن روخیم
 :درک هفاضا .دهآ وخیم 4 وا هک دمهف تی د ره>سضص ره رد و هدش هاگ ۲ لیا ادرس طس وا ش رد» لعق یا رجام زا هک ناج

 !تسا ۳ تام 2 قحلم هایس ناکیب هس و 4: و دنک را رف رصق زا ی ی تم قفوم ۵ راد زا ر# فک رم

 روظنمنپ اب و دنک جراخ لین ادرسگنچ زاا را ۲وج هک د یایمرب ددصرد یو دوش
 یا دعیا و یرشف مه درد ا 7 راه اقا

 نیا دعب و درشف مه رد ار لینادرس هرهچ یرگید ضاب . دوشیم یب روشرد لینادرس رصق دراو

 !درم ثیبخ هیلاوش
 هوبنا نایم زا هایس ناکیپ دارا هتس درس «ثروكاد سر

 یدرمرس یالاب هو هکشاات تشادیم رد مدق هتسهآ .دمآ ولج ناتخرد

 :دبیسز دود هتک هک

 وفع قست . مدنش یتفگیم نا هد هک ار هچن | ات هو

 هنالقاع مراتفر نماما .یتسه یلقاع صحش . گو وک باختن | ار ؟درا درجنخ كلي طقف 45 شک شم نمک اید یهاوخیم ود-

 ۳ أاعد نم یارد ۳ یخلت و نشح راتفر .تسین تک و یکتا وا رانک ار ش نیش كلي د

 . د نیشفسه مهد یمصع یتلاحابار اهتسد لاح ۳ رد ترو اد .مگنجیم رجنخأب مهم

 ی تید ۱ :دادبا وج دهدد ی ار دوجح تسا وخیمن هک نلتف |ه رس

 انلاج و ناریا تستر لار تای

 ی دم ی و
 دو

 ف

 تم,۰.ا ول 9 ۶۲ تعاد نم یثر نلاوت هر ۰ ک تره

 اهن روس ناحا تل لای خرد تسالتاس ام و ۳ ات و ی
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 منیبب وگب ۰ مزیزع تسود_
 یاهدروخ دنک دوس 49 ار نارگید

 الثم ؟ یشخبب یناوتیمن یشکب

 ؟ار نیویلآرس
 )دات ش ثروالاد نامشچ

 یاهشهاوخ وت ولوچوک

 شاب هدوسآ اما ! یراد یگرزب

 نامک زا یهایس ناکنبگید نوچ

 نآدرم ۰ ی[ دهاوخن رد نا وی

 یگ دن زافصو حلصرد نیا زنم نم

 .دن یمیمبآا وختخت یورو هدرک

 لگنج ناراب و هایس ناکیپ هتسد

 مهوت . درادن دوجو رگیدزبس
 یرتهب تشون سس فرطب ۰ مرسپ

 «ثرولاد سیلا » هبرگید ةورب
 نیک نکسف

 لگن قداو تفک ار نیا

 .دش دیدی ان

 لع دج

 هیلاوش زوین | :حبضهئ تعاش

 «"قداس كليد ۰ نقاش دراچبررس

 مهو ناتسود همه روضحردان | وجاب

 نایعزد فک جاودزادوخنامزر"

 تاحوتف لابندب رتسسولگ زور
 نسل | هماهسک اقدرلو تفریاهزات
 ار ماهگدنید درل هداز ردارب

 « یلمه » دوخ هداژردارب یارب
 . دومن دزمان , انآ وجقیاسدزمان

 نایاب



 و دشابیص هبش داتشه یاراد_ميااهدرک لصاحعالطاهکیروط
 سک وف هقباس ابو ککیزب ین اپمک
 ۳ یک دن امن هیعشمتسید نرف

 زا و نا تش حاتتفا ناریا رد

 نون [اهج هتفه زاغآ تیسانمد زورما

 .-.تشون نسال امرفشزرا 8 ملیف ۳سک و

 ناهجرسارس ردنآ فلتخم تایعش

 روشک هن اتخبشوخهک تسا هدنک رپ

 ت ایمشزا یکی بحاصآیخازین ام

 اب یک و9 حاد ی اد 7

 .فا لیراد هک ددرگ زاغآ یماگنه

1 

 ک اس ی اق | «ژورنل وم» تک رشتیل اعق

 تک یشنی | یاههمان رد ریدم تمس

 سیسأت زا سپ و .دن د رک راکب عورش

 تبربدم ماقم یتیسویدا ریامنیس
 تسدد ار امتس ندا یاههمان رد

 مک هعومجمان اوتنان ادرگ راک و

 دوج وب ی امنیسزراب راث [ زا یریظن
 و هددوآ

 ! زیگنا تفگش 4ع ومجمکاب

 هک سک وقف نیخآا راثآ هعومجم

 ارامرهش یاهامنیس هدرپ یدوزب

 هعومجمابق او ادیشخم .دهاوخ تنبرق "نیا طفج ای نآ زا دعب و دندروآ نواعم تمس هب ۱۹۳ هرد كوناز . ردار مزیزع رانک وربو وچناکویر
 هک .تسا یزیگنا تفگشو ردان یاهامنیسیاههمان رب تبریدممأاقم و فوق رب هایم ناو نا یه هل 4 رو یاس

 هویش نبتهب هب اهملیف نیا هیلک زین اد اداتسا و نوئدا و ایسآ میظع راثآ نتخاس اب هک دوب وا و تسا هتشاذگ شیامن ضررعمب
 ؛ دلش دهآوخ هلب ود یسراف هد الی ناشا تكنا دلئ ثش رادهدهع ج ی منو ۱ ُ ۳ و ۱ ۴ را ۳ 7

 ۱ سا هم را هم ی ات هی یو رز یه صف ی

 یاهروشک ریاسابنامز مهونراقم
 دهاوخهدرپیورناریا رد ناهج

 شیپ یتبسأافم ۳9 و نت

 ی رصتحم جحزس رد ۳۹ دروایم

 ار یزاسملیف فورعم هسسّوم نیا
 نارادتسودمومع یارب شمان هک
 ناگدنناوخ هب تسانشآ امنیس

 هوحن هب هاگن آ ومینک یفرعم شیوخ
 ناریارد سک و یگ دنیامن تیل اعق

 . میزادریب

 سک وف ین اپهک هچخی رات

 گ ون از می اس کیه اه ارسک وو

 سک وف لک تسابرهب ۱۹۵۳ رد

 ماقم تا زا ۱۹۵۲ ردو هدبس ز

 راب ۱۹:۲۲ لاس زد تفازط هنااتک

 ینایمک یربهر ماقم كوناز رگید

 شوخ رداق یاهتسدردآر سک و

 اب هک .تسوا زاد .تنیا و تقرکا

 روآ ناجعاوفرگشراثآ هضرع

 ناترظن زا اهن ] زا یرصتخمرک ذهک

 اد دجم ار«سک وو» تشذگ دهاوخ

 زاب شوخ نیرید تمظع ماقمب
 د و سم نامعحا : تسا هک اه ی

 یاهتیل اعف هقماسو لماک تاعالطا

 ردامنیسهه یفاو هقالعو ناشخرد

 5 تراک یا وقف یک شا

 نرتلق یک وقف نی امک یک تنامت

 :دراذرایتخازوار اکنیرمآ مستی

 داثآ میقتسمهطساو سکوف تک رش

 متسیبنرق سک وفیناپمک هتسچررب
 تالوصحمیداوزب .دشابیمامروشک و

 نیرتهب زا همه هک یناپمک نیا
 نداقمدش اب یم ناهجیت امین راک[

 ردناهج کگ رزبیاهروشک ریاس اب
 ۳ دها وخ هدرد یورد ناربا

 و نارهترد ام مدرم بیت رت نیاب
 هلص اف نیررتهاتوک رد اهن اتم مش

 تشذگس) یتسهرسدجن
 نوتلراچ : تک رشاب (ژنآ لکیم
 نایاد «نوس راه نوین ؛نوتسه

 نیا 1 (یگن ر_پوکس امنیس) وتنلیس

 هی هک ار جرخرپ و للجم ملیف

 هغد ان هثداحرپ و گن ارش یگ دن ز

 : دزادییه زن آ لکسیم هک دزد
 رداقنادرگ راک «دیر لوراک س»
 لاخكت زاو هدرک قلخیسیلگنا

 .دوشیمبوسحمسک وف ین اپمک یاه
 :ناگشیپ رنح .یروتب دوم

 سد رد لوب - ودنآرب نول رام

 نیا ( یکنر - پوکسامنیس )

 کای رو اکو کاخ لو وج

 سک وف یناپمک هچخب رات
 تب 3 ّ و ریش

 ها که دف رم

 سس سس سس نسب چو

 درد کف

 زاب ید زا شمان هک متسیب نرق

 امت بز اهیمیاهر اتفاق ناونع اب
 مزال رصتحم او هد ود ها رمه

  نرقسک وقف یناپمک ؛دسریم رظنب

 هبامرس یماهس تک رش كي متسید
 تسا دالد نویلیم هاجنپ و دصکی
 سه و هاجنی دودح رد هک

 هداهن داینب سد وف مایلیو» طسوت
 داعفه « سلجن س ول هردكنیا وهدش

 نامتخاس ریز بیرج جنپ و
 هنالاس و دراد دوخ یاهویدوتسا

 یاهرازابب ملیف یس زا زواجتم

 سک وق تک رش دتس رف یم ناهج

 و دیرخ و عیزوت هب طقف ادتبا
 2 دعب تخاد رپ یم ملیق شورف

 یویدوتساكی تروص ۱۹۱ ۵لاسرد

 . تفرگ دوخب ار ملیف هیهت میظع
 اکیرمآ رد طقف سک وق هزورما

 -یلاعجرادمی دناوتب متسیب نرق
 -تف شیپ جی اتن زا و دد اب تسد (یرن

 زین ام مدرم هسوم نیا یاه
 ًه دن درگ دنههرهد

 :ناریارد سک وف هبعش

 مک وی ایه یاد

 نرقسک وف تکش طسوتاکییمآ
 حاتتفا و زارحا ناریا متسیب

 ی شا سا ررد ۷ ی هدد دنگ

 زا-هتنک نفاق ماشرا د یاقآ

 راک ردو یکشنشورو ملطم ناناوج

 دنش اد یم هد زروو نحبتم شوحج

 هقالعاد «یئاس»یاقآ .دن رادرارق

 رد راک دنعشاد امنیسهد هک یرفاو

 لبقلاس نیدنچ زاارامنیس هنیمز
 یناپمک زابلاج رثا دنچدب رخ اب
 بی درک زاغآ متسیب نرف سک وف

 هجوت دروم رایس راثآ نیا هک

 راث | ندیدب قفوم ملیفهیهت زا دعب

 متسش نیک یک وق هتک شب اشتش

 نیرتهب ونیرتدبدج نونک !ناربا
 دایتخاردار سکوف ینایمک راثآ
 نایمزاار هتسج رد ملیف هس و دراد

 زورما زا دوخ ییاختنا راثآ

 سیس هدروآ هدوس د یر

 | یک ی یا[ درس یه ۰ یو
 .داددهاوخرارق اشامت ضرعم رد

 و فلقخم یاههنیمزرد راثآ نیا
 « یشع «نرتسو لیبق زایعونعم

 و یگنج یخ رأت ,مارد .یدمک

 دنچاهن | نیبو دوب دهاوخ هریغ
 یئاپورا بلاج و هدیزگرب ملیف
 ینایمک عومجمرد .دراددوجو زین

 شرک ذهک یث اهملیفهیهت یا رب سک وف
 نویلیمتس ود مقر تشذگ دهاوخ

 تک نشتسا هتف رگ رظن رد ار رالد

 و دنمرنه و بوبحم ناگشیپ

 باجعا 3 باذج .یاهث داخ ملیف -

 مه یورب ور رابنیلوا یارب روآ سکوف یناپمک بلاج و هدن زرا نان امرهق نوتسه نوتا راچ ونوسی راه سک ر ۱
 ار هدننی و دنریگسیم دارق ینیسحت لب اقمادقانی او دشدنهاوخ « یتسم رس و جن ر» ه یاحرپ ویخی راتملیف و

 شوخ یئامن رنه و تردق روحسم دروشک نتخاس ماگمههار رد تسا 0
 . دننکیم زورما یاهتفشیپ نیرخآ اب ام سکوفیناپمک گونازیربهر تحت سک وفیناپمک هقیاساب ناگدنناوخ مي,

 كم یلرش «نموین لپ :تک شاب
 نیت دامنید «ماچیم تریار نیل

 -(یگنر_پوکسامنیس) یلک نیج
 یراکتب |ناتساداب نی ریش یدمک نیا
 رشهنادیم نآ بلاج هداعلاقوفو

 زورمآنادنم رنهنب رت بوبحمیُ امن
 ساکت نا آ گاه

 حرفمیدمک دنچمه ناو.

 :سک وف زا یگید یندیدو
 ینون) یلراچظفاحادخ

 -نوبتپ -زدل ونیر یید سین رک

 ۱ .(یگند « پوکسامذیس)

  تسا نم]لام رتخدنیا
 طب گارد اس هتنااوعسا تیر

 نکن :پوکسامئنیس

 افطل « براذفدلک ناج 9

 - نیل كم یا رش) درگ رب هن اخب



 ؛پوکسامنیس -فونیتسوسب یتیچ
 یی

 سیرود) مزی زعرانک رب 8
 -نگ ربیل اپ -رنداگ نمیج ید
 و بوکس امئیس

 نآ ) تذل ناگ دنب وج 8

 نا نیفیتالماپ 9

 ۳ 2 بنا روت | رفینوتنآ

 نگر توت
 زمیج ) زیزع تری رب

 نایب اف -ودراب تی رب-تراوتسا
 .(یکنر .پوکسامنیس

 -یدراهو لرول -نیلپاچ یلراچ)
 امن نوت رگسات

 راثآ زا یضعب 1

 ؛یگانج تنش «نرتسو,«كيت اما رد

 اسد 45 تا سک وو یاهثداح و

 نه وه شر اما ات

 .د ود دهاوخ

 -نیث وک ین وتن | )تا

 .(پوکسامنیس -ننمگ رب دی رگنیا

 نایارنف ریسلا عیرس
 ک دراوهوود رت تا وفایی بلد ایفا

 متسبد ن

 دی و بش امت

 کیت اماج رد نیگمهسداد 9

 -نرباک نمیج -نیئوک ینوتنآ)
 6 بش اهن اروتن و نان وب و

 و

 دراچر) لییومرت درب

 ۳ نا ریلی ناباد 2 ناسا

 .(یگن ر ؛پوکس

 ینوتنآ ) ینانوب یاب روز

 . -ساپ اپنریا -ستیب نلآ-نیئوک

 .(پوکسامنیس

 - ویمیم توبا) شاداپ 6
 يا وواتن سا -ودیسنا وسک ام

 .(یگند پوکسامنیس
 تراوتسا)تشح وج وا رد 9

 لاک ابنرول-یلنیل لوراک -نمتبو

 .(پوکسامنیس

 و ابیز ملیف دنچ نیاو ۰
 یراث | هعومجمرد یئاپ ورا هتسجرب

 رد
 :درادبم

 جرج ) بود هفوش» 8

 - هلانیدراک ایدالک -سبریک اچ

 نا ربا دد ینایمد ۳ یگ نی

 :(ین رب یونس امنیسنا زاک الت اف ار

 تو راش «شاب تکاس 9

 -دنلب و اهودابویل -.سویدتب )زی
 6 ناد رک راک 9 و فزوج

 ین و -چی ردل آ تریار

 تراوتسا ) وچنوک وب رو
 ینوتنآ - نوب دراچیرد م نمتیو
 - نیاربوا دنومدا - ازویسنارف
 .(یگند «پوکسامئیس

 یچابآ یاه تککنفت

 (یگنر_نوسالادنیل_یفرومیدآ )

 حس ) تشول رس نامرف

 هلپنازوس -ناووک یسنان یروف

 (یگن ر.پوکسامنیس-رولیتدار_تش
 كنارف نآ تارطاخ

 - زنیک رپ یلیم - سیب دراچیر)
 3 نادرگ راک براون ی ی

 .(پوکسامنیس سن ویتسا

 یاتاق

 - دراوه روبرت ماچیم تری ار)

 :(برکشامسیس ناو سارق
 نفیتسا ) زار نیموس 9

 توج شر اب اد ترک اهكج_دب ود

 تسام نجد رد

 .(یگن د ؛پوکسامنیس
 نلیم) نم قشع سی داب

 اولیس  هیراش كاژ - وژن ومود
 ۱ 0۳ :پوکسامئیس ماتتشوت

 سو. یا-ه هرا رش##

 -یست روا وراس سیل ردن اساین افتسا)
 ( یم رج ورتسب هند رک وات

 ادالک ) اهتواغتیی
 تل وپ سفت اد _-هل اتندراک

 .(درادوگ

 داب راکهاش دنچ نیاو۰

 ینددشن شومارف هولج مامت ابرگید
 :درک دنهاوخ هربخ ار راظنادوخ

 و را-جن امیایک یاهف رب

 ِ ۳ اوآ ساخت یروگبرگ )

 .ا یکتر دریا ویها نازوس
 -ودنارب نولرام) هری

 : پوکس امنیس - ننومیس نیج
 .(یگند

 یسنپسآ ) هتسکش هزین
 ورا و بوس اه: رد او تن سیم
 امئیس یار نیج - گكرامدب و

 .(یگنر .پوکس

 <« نادارنف ریسل | عب رس ۱ ه داح رب ملیف زا هنص تاب

 . درا وهروب رت و ارت انیس كنا رف تک رشاب

 «ین ان وبیاب روز»ملیف رد «ستیبنل 1» و« نیئوک ینوتن۲ »



 :یاهامنبس همان رب

 صم

(۵۱۱ , ۵ 
 لاسروینوا

 دل وتم - نوسات ناج : یلصا مسا - ( روتک ۲ ) لاد ناج ۰

 - رت انتدنمراک : لغاشه - دكلروب وین هاگشناد : تالیصحت س ( ۱۹۱۸) كروی ویا

 دان ردیزیچ - زبس سرخ : اهملیق هدمع .یودورب هشیپ رنه - رتائت رگی زاب

 ۱ . شوکاراپسا - بانط - لگنج رگیو تههق

 زا
 ممه * ی ۰.

[1( 1010 

 « ون ای راپ دل وتم ( نادرگراک - تسیرانس ) ین ایمادونایماد
 - ریقف قاشع تشذگ رس : (یراکمه اب ) وب رانس هدنسب ون - (۱۵۹۳۳) ایل ان ا

 نانارقیاف - ۲ و رک سوت و :(یراکمهاب) وی رانس و هژوس - سراب را رسا

 ینادرگ راک و ویرانس ,هژوس - اهقازق - ریبک و ره :هژوس هدنسی و - اگل و

 سس ورورآ هرس زبج - ریجا ادب اه < ین اد رآ راک با ژور : (یراکمه اب)

 . لالم

[۱(0,۸۷۵ 

 -روتب و :یلصا مسا - ( هشيپ رنه - هدنناوخ) كوه ید كبو
 ناتسریب د : تالیصحت ( ۱۹۳۰ ) كرویوبن - نیلک ورب دلوتم - الو وی راف
 رد تک رش - اههراب اک هدنناوخ - ویدار هدنناوخ نیلک ورب هاگشاد _ تب اقا

 یاهملیف - دنمت ور و ابیز , ناوج : ملیف نیل وا - ملیف رد تک رش - اهرتائت
 یور صقر : نا رهت رد) هشرع یور همه - نم بلق قامعارد - اتیلن [ :یده
 . تیدبا ات منهج - تمسق  (هشرع

1( ۵1۱01۲۱0 ۷ 

 و یاهوا .دنل ویلک: دنوتم - (س رتکآ) جددند یتورود 9
 تک رش-یگل اسجنپ نس زا یاهراب اک تاش امن رد راک هب عورش - (۱۹۳۳) اکی رمآ

 بم... یاههراباک رد راک- رکشل یهایس ماقم رد لاکیزوم یاهملیف و اه هتیراو رد
  اهملیف رد تک رش - ین ویزیولت تاشامن رد تکرش - ابورا و اکیرسمآ

 نمراک - دید و درک ربص دیاب - مل راه ناب امرهق - نشور هار :اهملیف هدمع
 اب رد رد تشحو - وگن امات . سب و یگروپ - نامسآ رد یاهری زج - زن وج
 .كلروب ویپ یاهرتائت و نوب زی ولت هشیپ رنه - (نیل وخ جاوما :نا رهت رد)

1( ۸۸ 

 کی رمآ , ویاهوا .دنل ویلک دل وتم :(رادرسلیف) زاین اد مایلی و
 یاهوب ووتسا رد را و ریملیف نواعم :لغاشم -یب ونجیانب رفیل اک هاگش اد :تالیصحت

 دادرسلیف - ۱۹۱۸ لاسروین وی یاه ویدوتسا رادربملیف - ۱۹۱۷ لگن ای رت
 ۸6-۱۵۳۲ ورتم وی دوتسا زاد ربملیف -۲۳-۱4۳۲ نیودلگ لئ وماس یاهوی وتسا

 « لاسروین وب ء ورتم یاهویدوتسا رد راک ۵۱-۱۹6۷ لاسروین وب رادربملیق
 - (نتینث وک ناس نادن ز : نارهت رد ) یناویح راشف :اهملیف هدمع :ت وما راپ

 .یوراه - ۷۳ رتسچنی و - یگ هاوناخ لسع هام - ناب رع رهش - هدروخ بی رف

 تشذگ رس - دعر جیلخ -تومیلپ هنداح . كيامو تب - ناشخرد یزوریپ

 -یئاوه یوری - تسد دود روشک - تشذگ اهن آ زا دیاب هک لپ شش -رلیم یلگ

 تشگ ز اب - نمدوگی نب تشذگر س -شک رس شتآ - دغج - نا رتخدیوسب موجه
 هن زره - ساگو سالرد قراس هوزای - نکنک- یربخیب هظحل - اه قیاق
 دب ایب رسماتیس رگا - كوب هلک - (دشوجیمنوخ هکیتقو :نا رهت رد) مک ردقنیا

 .لا مئاخ



۱۱۷ 

 : تالیصحت - (۱4۳۱) كروی وین دلوتم :(روتک۲) نوتقل ادیر
 هشیپ رنه - یثویدا رد تاش امن هشيپ رده - ون دار هدنب وآ یگن راک ینف وعیتس ا

 خرسسیئر سروه یزب رک :اهملیفهدمع - امنیس هشيپ ره - یرتائت یاهپورت
 -نون اقزا جراخ درک مهاوخ هی رگ ادرف - ناداگیارخ - نارگتراغ - ناتس وب

 طوقسو روهظ - یخب رصق - دوز یلیخ .دایز یلیخ - یزابب هلک -زب رگبش

 -. نمیاچ شراآ ز سگ رتسکل اد ارت یا اد نوت سا فا و

 .زود نی رت ین الوط

(۲00, 0 

 دل وتم .ناک هبث زیپ د :یلصا مسا : (سب رتک ۲) لسراد زیاد 3

 هدنشورف : لغاشم - هسارف « نوژید هاگشاد : تالیصحت - (۱۹۲۵) سیراپ

 یتمالاست ملیف نیل وا - ۱۹۷ دوویل اه هب تم زع - هراباک هدنناوخ - هزامم

 ناث ز - كنج نادیم - اهورس نایم رد دعر :یدعب یاهملیف هلمج زا - حت اف

 - زورکارو - دان رطخ سیخ نوچ - رسکف بحاص ناوج - برغ یوسب
 .هنکلتک هلعش

( 8 

 - (۱5۹۲۳ ) سا زکت ۰ سالاد دل وتم (س رنک ۲) لث راد ادنیل
 امنیسهشیپ رده - رت اّنت هشیپ رنه - یساکع لدم : لغاشم - ناتس ریب د :تالیصحت

 - ناگراتس رابغ : یده یافملیف هدمع - (۱۵۳۵) اهنز لته : ملیف نیل وا

 دامخ - هاتفا قافتا [ادرف - درم نود رهش - نش و نوخ - وروز تمالع

 نیت املک یتاساسحا ناتسات وکب رج یاه را وب ۵ - نوگن رس هتش رف - یتسهم

 - رسمه هس هب همان - ینادواج ربنع - وت یافویب - هایس یوق - مزیزع
 یناوج -یبرغ مچرپود - مهدزیس همان - تسب نب - دننک ی م ار راک نیمه همه
 -یتایرد دزد «درب دلالب -سوه هربزج - دهدیم شاهاپ ملاخ - تشآ زاب هک

 و رتائت هشیپ رنه - رسخا هقیفد جنب - یک رات ناکتشرف - سناش نیمود

 .نوب زی ولت

( ۷ 

 ترباد :یلصامسا (زاگنهآ .روتکآ هدنناوخ) یبراد یاد
 كاب زوم یمداک [-ناتسربب د:تالیصحت -(۱۹۳) كروب وی دل ونیوت و زاک ندل او
 هدمع - ملیف رد تک رش -اههراباکناوخ زاوآ .کگنهآ نتخاس عورش -رت اه

 نادامرهذق یارب منهچ - ( کنه آ هد زاس وهشید رنه) دب ابب ریماتیس رگ | :اهملیف

 دا ۵ خس اب ید ره رگ ا -راشف هطتد -هراکمرا ز اب -تق و رب دی اههمغن -هب 4 .تسا

 .ین وب زی ولت تاشب ام رو تک رشو اههراباک رد راک

]( 01۲۲6۲ , 5 

 دل وتم - ینالوک را زمیج : یلصا مسا - ( روتک 7 ) نرادزمیج
 -را د  التسا یرتاث پورت رد راک -ناتس ریب د تالیصحت -(۱۹۳۲) ایفل دالبف

 ناردا رب -هلکسا رد عازن :راث ۲ هدمع -اهملیف رد تک رش -اههراباک هدنناوخ

 یاهبوت - ادرف شال رو -ناوج نادرم مامت هابورک نیج تشذگ رس -وکیر

 -. دوربم مزهب تچیآ - ساملا هلک - هوریم یئاواشه هب .تجنگ  نوراوان

 ی .دوش رپ عمج
 دزاد همادذا

 

 7 ٩ ۸۶۸ ناو ورومتسکرد راد
 بش



 ندوب تشز سناش
 تس ود اهتسوسد ها ی اهتسوپ

 ۱ . متسه

 مدوب هدینش امشد رومرد نم گی

 اهتس وب دیفس اب دب راد تس و۵ رتشیب

 ناتسوداق افنا .ناتسوب هایساب ات دیشاب

 نبد ۰ ارت انیس كن ( رف امش یمیمص

 تاجر یکی لد «دروفال رتیپ «نیت رام

 !دنتسبن تسوپهایس هک دنتسه ین

 یندیسابنم :سیوید یماس
 كود و هتنوفالب یره , هیتاوپ
 مراد كيدزن یتسود مهنوتگنیل أ

 ؟ دنتدسن تسود هایس اهنیا ی

 نماب هیتاوپ ین دیسوهتن وفالب یره
 شکر زن گیدمهاب امو دنتسهنسمه

 نگندمهابار نامی اه اعکآ «مد | هدش ۱

 ار نامیگدنز هار و ماهدناوخ

 هن هن .مدرک باختنا نگندمهاب

 دی ام رفیسم امش هک یزیچ نیا

 ی و متسها تسود رشت أاهتسوپ

 رس یه ی اهسود هک اجن آ زا

 رو دا لعب و دنتسه اهروتک آ

 رتدایز مه تسود ثیقس یاه

 تسود دیفس یاهروتک آ اب اسم

 نرم لو عتسه سام رد نتشم

 مهادخومرادتسودار ناتسوپ هابس

 تسوماراهف اش هک دن ادیم بوخ

 ۱ ..مراد

 هایس منیبب دیئامرف یلو
 ٩ دن راد تسود ادامش مه ناتسوپ

 یاب ناتنجاودزا زا دعب اصوصحم

 ٩ دن راد تسود ار امش مهزاب تب رب

 یتسرب داژن مه ناتسوپ هایس نایمرد

 نآ دروم درد یسک هک راد هوجو
 هایس هک یتسرپ داژن .دنک یم تبحص

 ساسحاناتسوپ دیفس هب تبسل ناتسوپ
 یناتسوپ هاپسفل اخمو .دننک یم رفنت

 جاووزا ناتسوپ دیفساب هک دنتسه

 نیا هب عجار دیهاوخیم . دننکیم

 ؟س وید یاقآ دینک تبحص عوضوم
 اوعههلئسمنب |. رطاخ نم هکنیا یار

 ۱ . .مدرک

 یتاباختن اتازرابمماگنح

 مد ود یدنک تریار 0 دد نم

 نوچ مدرکیم تیلاعف وا عفنیو
 منادیم بوخو مراد نامیا وا هب
 ود ود دهاوخ یبوخ روتانس واهک

 [کیرمآ یار شردآرب دننام

 نمجنا نیرخآ . تسا دیفم
 اش لنکش مل راهردوا یتاباختنا

 مرسمهو نم تایاختنا زالبق بش
 تسوپ هایس رازه نارازهاب مه

 ۳ ۰ هجفص امنیس ه راس

 یاضاقت ۳ زا و مددرک یمتبحص

 ار یدنک تربار هب نداد یار

 اهفرحنیا داش ؛ بوخ.مددکیم

 نتشسد 1 یو من زد دی ابنار

 یا دات نور یه تسد نه لر
 ارم ناتسوب هأیس هلب .یدنک بان

 امجا ود زا زا دعد و دن راد تسود

 در هتسف راه تمت رتشید «یم»

 نان یتس ری دا رز یدومرد تندنت

 نیا یکنم نم هک میوگپ دیاب
 دب و نت نوچ موشیمن هلئسم
 ناتسوپ دیفس تافصزا طقف یسنج

 مداد ین اتسوپ هایس مهام .تسسن

 روعشییامش یاهتسیشاف لثم هک

 1 میت روصت نم !دنتسه

 لسن ابو رترب دان ناتسوپ هایس
 یداخذ هکلب

 ردهک اهداژن یاس دتننام دنتسه

 دراد دوجو قمحا مه اهنآ نیب

 دراد دوجو مه هنیان هک روطن امه

 ۱۹ 1 علاسردام هدش ینارودبجع

 ۱ ٩ ۲ ۵ لاس ردهن مزددتم اد

 دان زاب هنامزو هرود نیا ردو

 ی قشع هک درک یروآ داب

 یگنر مه تنوشخو ترفن «درادن
 .درادن

 یاقآ تسا تسرد الماک 9
 متفگیم متشاد مهنم ًاقافتا .سیوید

 «یئالط كرسپ» همانشی امن رطاخب طقف
 مفالتخامتسوپ دیفس ناتسودزا یکی اب

 تسوسب هایس رتخد تب اب دعب و دش

 ف اخم همانش امن نیااب هک مه رگید
 رکم :مدیس رب وا زا دش میاوع وب

 دیفس درم كي اب یتسیل رضاح وت

 :تفگ مد "وج رد واو ؟ینک جاودزا
 !هز! هز ! ه

 رتخد مهنم :سی وید یاس
 مسانشیم ار یتسوپ هایس یاه
 جا ودزا اهدیفساب دنتسین یضاحهک

 رد اهرتخد نیمه زا 9 هر

 و دنک یم راک نم یرتأاثت بدورت

 و دادعتسااب هداعلافقوف نتخد

 دیفسنادرمب تبسن وتسا یشوهاب
 الصا درادن یلتامت نی رتکچوک

 دبآ یمن ششوخ اهتسوپ دیفس زا
 دنک یمن تبحص ام اب تقوچیهو
 . تسایتسوپ دیفس اهنت نم سمهو
 دنخبل تك تا هعسا وب دد اش هک

 هچ نم .دریگب لیوحت وازا

 ارم؟میوگب رتخد نیاهب مناوتیم
 هک دعب یل و دنک یمرثاتمو ین ابصع

 تیلقارد اهنیا هک منکیم ار شرکق

 یت اقافنا رد .موشیم مارآ دنتسه

 داد خر ملراهرد راب نیرخآ هک

 تک رشتسوپ هایسرفن رازه ۲ طقف

 هایسنویلیمهس هکلاحرد دنتشاد

 چیه . دّنک یم نت دنژ مل راه رد

 اب اههایس دروم رد دیابن تقو

 یاهمدآ فر رّن رداب اهذیغس

 ۰ 3 تواضق دا ژن ود ندا لد

 اهیئ ایل اتیا هک تا له تسرد

 تواض اهنتسگناک ون ی او

 اهیئ ایل اتیا هب تقوره نم .مینک
 سیاساب «نوپاک لآ هب منکیم رکف
 منکیمن کف وب و یاه رتسکت اک

 رکف تکلممنیا بوخ مد یم هب هکلب
 اب ههاح ه ترا منه

 و اه اب ها ی نوک
 هی سس 4 تا له سود

 یاهروخلوزن قیرط زا اهیدوهب
 هد یتف و نم مت تواضق دوهج

 هک هتسد ناب منکیم یکف اهبدوهب
 رکفتسا نداد ضرق لوپناشراک

 کف یئاهیدوهب هب هکلب منک یمن
 هاگتشادزاب ردارناشن اجهک منک یم

 تلمات تنداد تسدرا رلته یاع

 ...دن ام هدن ز اش
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 یتخشوخد رم ار ناتدوخ امش.متشاد
 شوخ و تخشوخ نرم تاب ؟دیب ادیم
 ین اش

 هک هتبلا ؛: سوبد یماس

 ! منادیم تخیشوخ ار مدوسخ

 نکمم هک یدرم نیرت تخبشوخ
 در وخ ری وااف ناعک دنز رود تا
 یسن اششوخ درم هک هتیلا ال

 یدرم نیررت سناش شوخ !متسه
 واابناتیگ دن ز رد تسانکمم هک

 دینکیم رکف امش .دینک دروخرب
 مناوتیم نیاذا رتشیب یزیچ هچ
 نم نیچهمه ادخ ؟مشاب هتشاد

 ترش هد وب :نیچ همه هد

 ارهد اعل اقو نسمه ساق هداوناخ

 ادخ و تسایبرو بتوخ ردقنسا هک

 ار وا اهنت هن هک هداد لوق نمی

 | رممهوا هکلب مشاد هتساد تسود

 مدآ كي مهن آ دشاب هتشاد تسود

 , هتسک# غامد ء مشچ كد «تشز
 روطچنم !نملثمیهایس.هات وک دق
 مچ یتیاضران راهظا مناوتیم

 تیاکش مناوتیمن نیچچیه زا نم

 !زیچ جیهزآ منک
 . هتسکش ینیب نآ زا یتح

 نآ زا و مشچ كباب تروص نآ زا
 ٩ یتشز

 بوخ نم :سی وید یماس

 زا کت

 هیاوتم بس نادر نو تشر

 .دینک دروخرب واابناتیگ دنز رد

 متسه تشز هک منادنتم

 ار یتشز روطچ تشک دی اب یل و

 مامتردنم .درد راک یئاییز دننام

 هسوسو ننارب رد دوخ یکدنز

 ماهدرک تمواقم ندود تشزرتمک

 سرد | رمآ ینیب ما هتف رن اللعم

 مد ریه تسود ار ماینیب رک ادیااش

 4 و دتشیم طس وتم ماهفابق

 دشاد تشز هن مدآ دراد یاهدب اف

 سا تهاک ره له رک مدآ . ابی زهن

 یصوصخد تحالمو فطل دش اد تشز

 ار نت وه امت هج وت و دنکسم ادیب

 رد یتح و دنکیم بلج شدوخب
 و دنتفایم هار وا لابندب ناب ایخ
 نیمطمهک تننک سه ان ار وا ابت رم

 ناشیگ دن زدرم نیرتتشز دن وشب
 تسا نکمم مه دمی! دن اهدند اد

 دننکیم تیقعت ارم هک روطنیمه

 لیم تسرد دناب نافشوخ نهدا

 یروطارم مشچ .تبردیم مرسمه

 صعت لا هتسمت هک. دن امد رک تسدد"

 مساهمشچ زا كي مادک هک داد

 ظنن یمک كي طقف تسا یعونصم

 کر هک -یتفوزآ نیم نریم بچ
 زا رتشیب یلیخ ماهدش یمشچ

 منیبیم مدوب یمشچود هکیعقوم
 یداب زی اهنیچ مشچكي نيمهاب نم
 : مسمهمشچكي نیمهاب مدرک فشک
 مدرک جاودزا واابو مدرک ادیپار

 دوجوب ماهچ یاری یردام«نیمهاب

 هسنک هاش انا اهش .مدروآ

 شهاگن , مراد یلکشوخ نر هچ

 نیمهاب نم دینک شهاگن .دینک
 طقف ,مدشوا بحاص مشچ هنادکی
 مسه وا یاس و . مشچ هن ادکن اد

 بحاص طقف نم هک درادن یتیمها

 . متسه مشچكي
 یچالاف اناب روا

 ندج» را ًاریخا یوسنارق سد و همانزور كد

 رد 6 7 هژور ۶ یرسمه هب یدوزب هک « ادن افق

 ِ دادبآوج نسج

 راگیس هن و ماهدرک جاودزاهن نونک ان نم _

 تسد اوت تسین دادعمر اتش هد هک رفنکی را ماد

 .دادمهاوخا رامشباوج منمدیوگب اگیسهراب ردآ رشا هدبقء



 ووجو ین اک دنا وخ روشک ره رد

 اس رقآ ناشتیب ویجم و ت رهش هک دن راد

 اهل اسلوطرد . تسا یگشیمهو یمئاد
 هات وک یطرد هک ین اگدنن اوخرایسب هچ
 هدبس رترهش جواب ناهگان تدم نی رت

 یستدم کنه آ دنچ یا رجا رطاخ و

 نینچیل و .دتفایماهل اب زرسرب ناشمسا
 تسیل ماود اب و رادب اب زک ره یث اهت رهش

 یه هد ریسیش وما رف تسد یدو زد و

 اب هدنناوخ تب هکیل >> رد . دوش

 هک ینیشل دو عوطم یادصاب «شزرا

 نایلاس و هدش شوما رف زگ ره هراد

 راختفاو ترهشجوارد نانچمه زا رو

 ۱ ۱ دز امیم یفاب

 هدنن | وخ زور رههکن آ اب هسن | رف رد
 ککنهآ یا رجا اب و هدمآدوجوب یاهزات

 ناوا رسف تاغیلست كمکت و دنت یاه

 یاهدنناوخ اذهعم « دنکیم رظن بلج

 یت رسک هک راب ره یسورونیت نوچ

 ینس رهرد تاقبطمومع «دهدیم بیت رت

 شاهزات راک نا وا رف قایتشا اب دنشاب هک
 مغریلع .دنهدبء زا رق لانقتسا دروم ار

 : نوچ یراک هزات ناگدنناوخ دوجو
 زونه ناتراو یولیس و یدیل اهین اج
 نا وا رفنادنمقاع «فایپ تب دا» یادص

 شخبپ وازا یگنهآ هک راب رهو دراد

 نا وا رف روشو یگتسبل هاب مد رم «دوشیم
 رووا زآ لراش . دنهدیم شوگ ن آب
 لوطرد هک تسا یناگدنناوخزا زین

 هرسهز رد ناعنجمه ریخا یاهل اس

 و هدوب زور بوبجم ناسکد نناوخ

 .دن (هتسکشا د شورف دروک ر شت احفص

 یردق ورتشزو مادن | كچوک درمنیا

 ناوتیم هک داد تیب ویحم هسلا رف رو
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 ]رد طوص هفنذط خو عوعتو یه لو ۷ ۰۷۵1112
 دهم و هدف 1وو هاله ل هات

 3ب .رهوط نوع ای عمدتا هوم 2 اص قتناتدو وانت
 باب 00ام مات 00۵ 800 ات

 58۳8 انص و802۲ 09 وتو ۱ 1

 لو نوت2 عتو اه 06۷ 3
 8عصف ووووذص 88 ۵اتهاتتو 1متص 09 ۳6و

 نود 80 6 0ع ادیب و هام همای ۵ هات و

 و1ط عهد یو اد ع الوو ططعق اب ابو ۷۵22 001 تمام

 طناب همای ات وصات مه هاب جهات 9,

 لو ظا عتصطو وای 1۵2۰, ظطاب 00ام ان وات م
 ] ۱ ور وم طول وت . ووصو ایصع 1وتص6ع ووصق 7 ۵1و

 یو و 1ذوطو ووهدوابو وات 0ععظ۵ظا 22 02

 لو 213 0 هددوصات 06 05 وهابیت درمایو) 16 09

 یاب هات ان وصات م م هیات و0 ان وصات «

 ]و وجهطودعوت ۲ع2و ۵۲ 222۵9 6)هاتتو
 1 هو 2۱ وتو و دوو و قص هایاطلذ وصات اله ها11 6

 بو و دعخحف ولوذصعو 0۱ عصهانت و
 ]۱ 0۲۶ اوت بم ههصصقتت یاب 1۵و هاتسو هات 189 2 نو

 طناب 18 7416 046 101 ۰
۱۹ 

 ل 6 ظ۱ وتصع تبع ۷002, مظاب 0ات ان وحأت م
 11 ؟وننصو ظ3ط وع وع ۲۳61002۲۵ ره ۲۳۵ 4

 ظص دصوهبمذ وومو عاب دوو 61279 48 6
 جو زو هوتسابو ۵ نومعت و هان یهطعووو۲ ۶ 2

 6 هات اتوتحأت و و هیات 1۵ 0اتت ات
 ظوصو ۵۱ هاب و طدعوق وتنعص4 ۲ ها13 هددوت
 : لایووتما وب اتو ظمص وذ 06ت صوصا وه مد

 2 ۲ ایص 203۳8108241 80۱۷ هتک

 هبوص4 هم هفت هاب تع روایت اب هوو )هایت و ۷0۵ و

 ظااب _ 00اتت ان وات, م میان 00 انوصات
 لو دا وتهو تنه ت9ذ, , اب وا او م

 . دوم ندید

 نان امرهق و یلمرخافم رامشرد اروا

 لداش.تسن ادروشک نیا مدرم یاه اسضا

 -قوف تیب وبحم نیمه تلعب رووا زآ
 یکی كنياو تفاب هار امنیس هداعلا

 ناکشیپ رنه نی رتفورعمو نیرت راک رپ زا
 . دی ایم باسحب زی روشک نبا یامنیس

 ینمراتیلمیا راد هدنناوخ نیا

 -یم نایب رووا زا یویلصا ما و تسا

 ناتسنمراب یرفسشیپ یدنچیو . دشاب
 شریپ کر زب ردامزا
 تاسقالم نیا لابندب

 ار ۲,۸ ۱۱۸۱۲۸ یاس زرایس کنهآ

 رداسم لاح فصو هک هروآ دوجوت

 نیرخآ رد هک تساهدروخل اس کگ رزب

 در اقا شن ادن زرف یگ دن ز یاهزور

 . دنیب یم عمج دوخ

 نیل وایارب ناریارد رووا زآ
 (تسلاد دی اب» روهشم کنه[ اب راب

 دعب و دشهتخانش ([] 100۸/ ۷۵
 ]6 ۲0۱۱6809 1۲۸ ۷۲۵۸۱۲۸ نآ زا
 . درک ادیب یزایس نادنمقالع یو

 رد هدنناوخ نیا زا هک یکنهآ نیرخآ

 هتف رک رارق هجوت دروم ام روشک
 مان «نیا دوجواب»> ۲ نما امصا
 هحفصنب | رد [ رث [ همج رت و رعش هک د راد

 . دی ام رفیم هظحالم

 اجت ۲ رو و تفر

 ۰.۰ نیا دوج و اب
 عضوب حبص زورکی هک مث ادیم

 . دش مها وخرادبب باوخزا یاهزات

 قشع زا نم بلقزور نآ*رد
 . تساهدش داز۲ «یرکب د

 ین امیشپ نودب ... نیا هوجواب
 تشک ز اب هب یدیما هکن [یب ء هودن او

 . دش مهاوخ ادج وت زا دشاب

 یا رب «ميلق زا رودو مهاگن زا رود
 . . . درک مهاوخ تش وما رف هشبمه

 .نمقشع؛| دتب ادصو تناوزاب ,وت بلق

 نيآ هوجو اب ... نبا دوجواب
 . مرادن تسود اد یسک و زج

 یتح و تشا ه رطق كي نود

 دوجو هک یرمان یاههتشر «یاهل ان

 .تخیسگ مها وخمهزا ؛دنهدبهباذعا رم
 و هدرک اهروت دیفزا ار مووخ

 . تفای مهاوخ یشما رآ

 اهن امسآیوس ... نیا نوجواب
 . تفر مهاوخ رکبد یاهنیمز رسو

 نی! دوجواب ... نیا دوجواب
 . مرادن تسود ار یسک وت زج

 لقع رس رب هراب ود یتسیابیم
 دوخترسم هراب ود یدیقیب اب « می ایب
 . مشاب نا زب رگ و تووجوزا و هتفای زابار

 شوغآ رد ... نیا هوجواب

 مهاوخ هایزا ارت ما یتح یرگید

 طقف ودش اب هدنب [ب یدیما هکن [یل ؛د رب

 دن امبیقاب وآ قشع زاتسد رودیا هرطاخ
 می اه هی رگ و سرت نم جن د یتقو

 . دیسر دهاوخ نایابب
 نیا هوجو اب ... نیا دوجواب

 . مرادن تسود ار یسک وت زج
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 . « هایس پیلوت » ملیف سیرتک آ مات -۱
 . « سوک اترایسا» ملیف ناکشیپرنه زا یکی مان -۲

 روهشمشاقت لر ,نآ رد هک « نیئوک ینوتنآ هزا تسملیقما ب۳
 تش هاهشا هزدأاجهدن رب ناتسردو درکیمیزاد ار « نگو گ»

 «دیسلا» « « مر یروطاریما طح وقس « 4 یاهملیف نادرگ راک ریو

 .« یمارال زا یدرم» و
 . «یئایل اتیا قالط» ملیف نادرگ راک مان ۵

 6 ایت اما دوتا رب نقل رام هک شا تیسملیف ناوص

 .« دراودووناوج»و
 .«ناتفآ ردلادج» و « عادو هیت د یاهملیف هشس به تن ۷

 ۱ : ال ول » :مایف لات رشزا یکم

 «قشع بیقعت رد» ملیفرد هک « سامل |هلک ملتف یک مان -

 شخ رذآ دمحا : هدننک ح رط  تشاد تک وش رتث

 اب ی یا هک

 ابمذخمس ۵ راتس هلحم

 لابی ر۰ هرامشکت 1
 (۴۴۷ لسلسم هرامش مهدزاودلاس) ۷۷ هرامش دیدج هر هد

 ناگدنسیون یاروش رظن ریز

 نایتسلات .پ :زایتمابحاص

 ۷6۰۷۳-٩۰۴۰۷ نفلت ۸ نامتراپآ ابید ژاساپ هاش هارراهچ : ین اشن
 ۳۰۲۸۷۸ - ۲۵۵۹۳ نفلت تلم نابایخ رنه یماهس تک رش پاچ

 ۳۲۴۱۱ نفلت یرهاوج یزاس روارگ زا : روارگ 0

۱ 

 ی ب
 ۰. ی نت یا

 | ز ( ٩
 | )لک 1 ۲

" 

 ناونعب ار مراک , متسه ۱۹۲۵ هدوناژ مششو تسیب هدلوعم

 رد دعب و مدرک زاغآ كين كيپ سیپرد یزاب اب یودورب زا روتکآ
 یولجیاهرقن ماج ملیفرد یزاب رطاخب رابنیلوا یارب ۱۹۵ لا

 ماجت ا امتیس هنیهررد طقد مد اهتبل اعق ملیفنی ازآدعب ؛ مدفد نی رود

 تفایرد یادیدناک یملیفرد یزاب یاربزین هتشذگ لاسد تساهتفرگ

 رگ !مهزاب : دش هیتاوپیندیس متسود بیصن یلو مدوب راکسا هزیاج
 مریوصت 3 دیهدن دا رق یرت رود هلص افرد ار هلحم دد |هتخانشن ارم

 ۱ . دوش ننص شه

 نیاددو دیتسرفب تاقباسم هریاد , هلجم سردآهب ار خساپ
 . دینک تک ش هقداسم

 ۷۴ هرامش هلجم تاقباسم خساپ هرامش هلجم تاقباسم ناگ دن رپ

 ؟؟ مگ یتتنت وه یجحص خسا۷ نایهزا ۷

 ترا وتسا زمیج بیطا زیمجاح رینم-٩ :ناب ا۵ ۲ واهمن اخ

 - ۳۲ (نا رهت - هحفص هدع ود هدن رب)

 هحفص ددعود هدن رب) زابهش خرهام

 هدن رب) نایلالج رغصا ۳ ( نآ رهت

 دومحم -< ( نآ رهت - هحفص ددعود
 س هلجم2لا رتشاهام ودهدن رب ) یزا ریش

 .(نا هاب آ

 دنن | وتیم نا رهت میقم ناگدن رب
 ها رمهاب دعبب هدنیآ هبنش زور رصع

 هلجم رتفدب ناش همانسانش نتشاد
 دومحم یاقآ یارب دنب ام رف هعجا رم

 لاسر" هلجم هدنی۲ هرامشزا یزا ریش

 (بی.اح

 وام هل اهل
: 

 . دش دهاوخ 5 داد هاست

 فقه ی در یا اس در یا شات و اه هشت یکتا لات تفت نیا یاس اف یا تا ام

9" ۳۱۳ ۲, ۷۲ ۲ ۲۳۲ ۲ ۱۳ ۱ 
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 یاسمن ٩۱ رد و و ی مج نشه تیسانمز نامجی منی

 : دهد شیامن زو رما زا تختباب کسب هج رو

 یدسبرود

 نآ ربیلاب رتراگززمیج
 ع

 یخ
 ملیفرد ۱

 «مزیزع رانک ورب»
۱۸۵۷۲ 0۷۶۳6, ۷۵ 

 نمتیوتراوتسا 8
 نودراجبر ۱

 ازویسنارف ینوتنا
 رنکاویدنو
 نیاربواددومدا

 ۰ و و

/ 4 4 9 
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 ی

 شا و یر
 رد لاس کدمک نیر نی ریش رد لاس نرتسو نیر مرگ رد لاس مارد نیر یناسنا

 و ایمآ ایسآ یییس ِ دآ 3

 هی لاوتناس
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 : تشذگ نینچ

 ناتساب « نوتنک ناج »

 رد یشاکی رمآ ناوج سانش

 دوخو هدر ی مرب شیب نرق

 دب اب یم یتشک كي هشرعرب ار

 میدق لب اب نایادخ طسوت هک

 اهایرد یور و هدش نب رف

 ناگدنتس رب و نابهار لحم

 و دشاب یم مصاختم یادخود

 و هتفرس ار نوتنک اهن آ

 ین ز وراپ هب هدرسک ریجت ز
 . دن رادیما و

 : تفگ لابط

 نا را یو :تس اون یه هه نیش نک اهفک ملا نیش

 دوب روط رها ر شریشمش هدن اسرنیر اشنیب اک هب اردوخ,دوشصاللخییجن ز
 لوغ نیا رتدوه جت رک و تگ هان اب فر یه اقا وا
 نابهار یولجوا تسود هک یتلاح رد دعب درک یم دا اروم نورد

 هک تسا تسرد ام .دشیم وری ور تنالک اب وادوخ دود هتفرگ ار

 5-4 ماهدادن لو ۳ ست نه راک فال هیلع ناو مد اهداد لو

 . میدداین اجبوا قح رد یکمک

 ؛ دوزفامدرک .ینکفه لابط

 نیک نم طلا و ندش دازآ تروصرددرم ناو ا «نآرب وز

 منکیم صالخ ریجن ز نیا زا اروا نم دهدب امب یهارمهویتسود لوق
 رگید داب یلو دشمرگ دیماو قوش زا نوعنک بلق هظحل تی

 ؟دوبن وا نیفب رف کا رب یاهلبح همه .اهنیاابآ ,تف رک اردتمایاخ فلش
 : تفگ اوجن هدرکمخ وا بن اج سس « یجیج »

 لوبق ارم یتسود نوقوک ا..نک یامععا«حومف م هتک گرگ - سی

 نکات سگ او

 دااریدازآ سن اشنی ادشیمن .دن امددرمرگید یاهظحا نوتنک
 یمسیت هک د ده رهچ تشزلابط ی ورد | ردوخ ودوشگ مشچدادتسد

 ٩ نوتنک »هاگناآ دندش هریخمه مشچ رد هظحل دنچ شا اخر

 یدنچ زا سد و تساخرب هدرک یا هدنخ یجیچ تس ار أاهمشچ زاد

 . دندشیم رود هک تساخرب نارب وزو وا یاییادص

 ناجیدازآدیون دیجنگ ی هن تسوپ رد دیماو قوش زا نوعنک

 ۱ ؟خرم اقا "و یدازآ 37 9 کت هدمد وا دیلاکد یاهزات

 ۳۶ هحفص امنیس هراتس

 رادنب .د .پ :مج رتم

 فلاح 5 هو
 2ممهممم ره 
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 باوخ تون ردرور نآ یادرف : تنشکن یل وط وا راظعنا

 یئادص دود هدر باوخهب اردوخو ات أاهمشچ نوتنک هک یدعد

 دانک یجیج ۰ و ست ار وا تر صیتسد و هدینش دوجرس یال اب

 ی وا شوک

 اف نر هر ی یاه ار تفاوت -

 ۲ و 3 هد یدنخبل لابط دوش ار أاهمشچ نوتنک

 بهدسم هراد رد ثحم اب ۳ ماهداتسرف ار ) نآرب وز )نم

 نایهگن هبایراهچ یور اجنیا نم دنک مرگ ار« تنالک »رس نابادخ

 فرحتاأرد مها وخیم. یا زد با وخب | .تدوخ روطن مه وت ؛ منتشسن یه

 : داد همادا هک ان « ی جیجا#) . من ند

 «روگلیچ» مساب یاهتوب مان چیه تدوخ نیمزرس رد وت -
 ِ یآهدینش ار

 .دش هریخواب یعقومیب لاوس نینچ زا تریح اب نوتنک
 :تفف هدوشک مه را ار تفگتا ود ؟یجیج)

 دب ورتمب وک هیشاحرد ال ومعمتسا هرادن ا نا نآیاهگ رب 9

 یسانشب یرگند مساب ارنا وت دیاش تسا بایمک وردان یلخیلیخو

 و هتفرگ اد هایگ نیا هچنغ . یوشب رتنشور هک ميوگیم ار نیا
 طولخم هتخوس جاک یکدنا و دجنک و لسع اب دعب دنبوک یم بوخ

 مقرش یوط تا هدرک نهم هوم نم نلیهااین |. تنم نکنه

 . دننک یم ندیل امن

 شیومیب وساطهلک یور اردوخ تسد هک یلاح رد یجیج
 ِ تا دیشک یم
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 فلعهک یعضود هاگن دن دیلام ار ریمخ یتدم هک نآ زا دمی

 نآ بوم چیه هک یرس زا وم یاههناد دیایم ددلاخ زا ناراب ریز
 راب نم لثم تشذ یدرم و دنکیم ندیئور هب عورش درادن دوجو
 هبمسق.هآ ۱ دنکیم هولج ینتساوخ و لوبقم نان ز مشچ رد یگید
 ریمخ نیا هک تذل یادخ «تیث اب» هب مسق «اهزن یادخ «كادان»

 یل امب هث | هدنه یور سا ۰ دن اب وریم مه یوم هج و دن اب وریم وم

 ؟ یا هدینشن ار هایت شا مسا ود ! دوشیم نیس وم نآ رف

 یفن هناشن هب ار دوخ س نیشیپ تریح نامه اب «نوتنکد»
 ۰ ید دو هاگن واب هر یاهظحل «یجیج» ...داد ناکت

 و منکیموت تسا زا یلاوئس هچنیا هک ینک یمبجعت دبال
 .مزادرپیمیاهداتفا اپ شپعوضوم نینچ كيب یعقوم نینچ رد ارچ
 دن اشک اجنب اب ارم راک هک دوبهداتفا اپشیپ عوضوم نیا ,هچچ كگ رگ

 دیفم وت یارب مناوتب الاح هکبروط تخاس یتشک نیا ریسا ارم و

 كچوک دی ابنیگدنز رد ارزیچجسه .منک كمک تیدازآ هبو موش عقاو
 .درمش ریقخ و

 : تفک هدیشک یه لابط

 نامدوخرهش نانز نس یناوج رد نم . هچد شک یک هاهزآ --

 و هجوت بلج یارب اهنز - مدوب رهش درم نیرتبوبحم « اونی »

 رظن رد نم دوجو تیصوصخنی رت ابیز .دن دزیمتسدیراک رهب نمهقالع
 نآردو فننک شزاون ارث آ دنتشاد تسود دوبنم ةوبنا ناوسیک اهنز

 دددش یبت نمد ناهگ ان هک نا ات دود عضو نیا ۰ دن زادن اید تنچ

 یاهفع هام ماد را رام و ی وا را هک فو یاد سد
 نمد هک متخأنشیم ار یایهرحاس نر «اونیند نهش رد .

 رد ار «روکلیچ» هتود یاج . تخوس مل احب نشد وا . تشاد هقالع

 تسرد ار صوصخم ریمخنآ روطچ تخومآ نمب داد مناشن |رحص

 لثم نم و دیئور نم یاهوم زاب وا كمك اب و ملامب مرسب و منک
 نامهنمزاب لاس دنچ زادعب .تشذگ یتدم مدشینتساوخ و ابیز لوا
 رد تقو نآ رد . تخیر میاهوم مامت زاب و مدش راچد بت تلاح
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 نز نآ هناخ هب و اونین هب هلجع اب ار مدوخ . مدوب «ریت» رهش
 . متفد ارحص هب . دوب هدرم وا هک سوسفا یلو مدناسر نابرهم
 رد : دون هدر نس زا هدرک نوفدم ار «روکلیچ» هات اش نافوت

 ناگتخابلد زا ی هک دیسد ربخ یک دن امرد و یناشرپ نلاح نآ

 . دی ایم «اونین» یهش هب ملابندب و وجتسج رد دوب یسسنررپ هک نم
 مشاب هک اجره ارم دسرب یهش هب شاپ رگا نز نیا متسنادیم نم
 اب هفایق و عضو نآ اب متسناوت یمن هجو چیهب نم و دنکیم ادیپ
 شن ابهارزا یکی اب هکمدرپ هانپ رهش دبعم هب سپ .موش وربود وا
 لامعاهچ یبهذم مسارم ند بهارنیا هک مدود هدب د البق .ع دود انشآ

 .دن نیم هداعل افقراخ یاهراک هب تسد و دهدبم ماجنا یروآ تربح

 زاکنسا هدهع زا هک تشک .دووآ ردوم نم نس هک دنک یراک غتفگ واب
 واو مراد كش نابادخ تردق هد تن رت نقان هک متفگ نم .ا3ن امن - نت

 دعد یل و فش نیک ادتىا بهار, من ایمن نشد یزاب هقح ار

 تنالک نیا داف ارم 2 هدیسر شرظم نم یارب یرکف هک تفگ

 « لاگ رن > وا یادخ اب موشد سضاح یگاهک تفگ وا . درد یتنعل

 ماهق وشعم نفر ماگنه ۳ دنک یم كمك نمد مدتبد یراداقو نامیپ

 یاهشرگ ردبش نآ .مدروخمسقهدرک لوبق نم .موش ناهنپ یدیعمرد
 ثگ رگ .مدوب یتشک نیارد مدش رادیب هک دعب زور مدیباوخ دبعم زا
 یگدنز نیا زا و یتشک نیا زا ناربوز متسود لثم مهنم , هچب
 نم . هچد تگ رگ «نک شوگ بوخ الاح .. ماهدمآ ناج رابتلاسک

 هن و نم هن تئالک اب دربن رد یلو منک زاب ار تیاهریجن ز مناوتیم

 نکا ونص رقیب وقف مین اوت یمن یکمک چیه ناربوز
 یراچان تقو نآ ینکدازااو تربحت ر : مه راپ نفاق دا وتن وت شا

 ۳ هجفص امنیس زر اتس

 تسکشیگا یوش وربور هایس بهار تسیبو «تنالک » اب ییاهنت هب
 سجن ز رد اجنیا الاح .درم یهاوخ اه هجنکش نیرت دب اب یروخب
 .ریگنا میمصت دعد :نک رکف بوخ . یاهدنز لقاال .تدوخ

 تفگ هدروآ شیپ ریجنز اب ار تسد ود نوتنک

 ینک یم زاب آرم رییجن ز ی ئ

 : تشک هدرک نیشوژ ار لابط هرهچ یدیادش طاشن

 سپ « شهاش » هب مسق « نایادخ ردپ « نیس » هب مسف -
 ار تربجن ز نالا مه اف نیمه ء وج ماقتفا 6 لد 2 هی مسق و وا

 !منک یم زاب
 هتشر هب ار نوتنک چم هک ار یاهقلح هدرک زارد تسد یو

 دوتک مه زا ار نآ رصتخم یراشف ۳ ترقی ید زد و م نیجن رز

 ینحلبو هداتسا لابط هاگناهدش هتخاس موم زاهقلح ی وک هک نانچ

 تفگ باهتلارپ و دن

 و فلت ار تقو .یدازآ و

 لوط رد و دود ۷ اب 9 هلب زا هتفگ ار نیا لابط

 . دش رود هایس هشرع

 فارطا یادص هب تقد اب هدنام رظتنم هظحا دنچ نودنک

 طایتحا اب ها : دشمن هدنش یزیجچجاوما | کص نج داد شو

 .دروآ ال اب 3 زا تمیالمد ار ۳ هام ال اد اه هلب زا مامت

 ال اب ار اههلپ همغد ناب اتش نودنک . دشمن هدبد سکچیه هشرعیور

 هد تسد هک یلاح رد وتس تشاذگ فرطن اب مدقهش رع هبل یاههدرذ زا « دد ود

 اینه تناق ریز تفر هیت ات. یود .هیف رک یتشک هنابع اه گیشسخیم

 هک لاح نامهرد نوتنک .دندرک یم شورخ جاوماو ت تشاذگ_ یتنه

 همب و طایتحا اب دوب هدیبسچ یتشک هندب حطس یگتسجررب هب مکحم
 نماد تک رحب هث دد كن ر خرستمسف و یتشک هعامد یوسد تمدالم

 یریحن زیتشک هغامدزا .دیسریتشک هندب یاهتنا هب ات دیشک لوطیتدم

 هتخادنا کنچ ریجنز نیاب نوتنک هدوب هتخيوآ ایرد رد نیرز
 تشپ الاح .دیشکالاب كدنا گكدنا اردوخ دعب .دنام نازیوآ اضفرد

 نیباک تشپ هرجنپ زا هددوآ شیپ ادرس .دوب «نیراش» نیباک
 شاهرهچو هدیشک زارد یتکمین رب «نیراش» .درک هاگن لخادب
 یک زینک وا یاپ نیئاپ و رک ی تل اف

 كزینک و تشاذگ مهرب مشچ نیراشیتدمزآسپ .دزیمنونغرا و هتسشن
 نیب اک زا نیچرداپ نیچرواپ و تساخرب هتشادرب نتخاوت زا تسد

 . تشاد ینیگهودنا

 .دش جراخ

  رتخد هبک دش نیمطم اب کرک. .ض تا یتدم نوتنک

 وطن تقوا هفت و یقه سو کو لآ در ناو
 یاهظحل .دش نیباک دراو ادصیب و مارآ عضو نامه و دیشکالاب

 هدرک رارک .تسد هاک لا .ادنک هات اد .نفاوطا و .داتسا
 اسم تو ته دو داز نآ هتشادرب اد ریرح زان هچراپ كى

 نینشنا کا یاههدرپ زا نیک سیس ۰ دمآ رد یاهل ولک لیفت ئ 2

 یاد را ۶ فا ایت او رک زا تیام ها تاتتار
 هتفخ نآ رب « نیراش » هک یتکمین یوس هب دعب «دیدرگ مکحم

 تمدالم هسد یا هب رصض تسد ۳ (" تسشن تک رانک قو دون

 7 . دز واهناشرد

 رابتخا لب نشت اهدو دروخ یناکت وا ندب دب هدوشگ مشچ گل رتخد

 ورفوا ناهد ردار هدش هلولگ هچراپ انآ نوتنک .دش زاب دابرف هب
 وزاب نوتنک دهد دوخب یتک رح دناوتب نیراش هک نآ زا لبق .درب
 هدن اخرچ روددنچواندد و نیم رعنا هتشز هدبسج ار وا یاه

 یور عافدیب هتسب ناهدواپ و تسد «نیراش» دعب یاهظحل .دوب
 نوتنک ز گزاره ار وا رانررش ینامشچاب هداتفا تکمی

 هز ارفوخ دم . دروآ .بلب فزیهآ نخسمت دنخبل .هتسانخ نب
 :تفگ گز ان یثادصات و درس شیپ 9 ۰ دناسر نییاک رد تشد

 . دراد تراک ون اب ,اییدوز «رتخد یاهآس

 دراد همادا



 یاری یه نا وگ با

 . دنک یم

 : ار نان ام رهقه رهچ تلاح نوت راک شاقن
 یشاق هنب آرد شدوخ تروص تلاح یور زا

 هیهت یارب هک تسایصوصخم هباب نیا

 نیب دود .دوشیمهد افتسانآ زا نوت راک یاهملیف

 و الاب یدومع یاههلیم لوطرد یرا د رملیف

 ريز یصوصخم باقرد ری وصت8ود زغل یم نی اپ

 «۲») یوشیم هی ) وکچ و تسرچ نو راد ماید

 دبنک تس رد نوت راک دیناوتیم مهامس
 موم اه امت شب اهن تار اب

 هیناث رد ییوصتای رداک راهچو
 رد گید ترابعب .دهدیم شيامن
 رداک راهچ و تسیب ملیف شامن
 تارا | یسدعلد أقم زا رب وصت اب

 6 ملیفدرومرد .درذگ یم

 ینعی ۱
 هدادش امن هیناث رد یوصت هدنناش

 9 وشیم ید" و واصت

 یرادربملیف عقومنیآرب انب .دوشیم

 یرادربملیف نیبرود تكي اب یتقو

 اب نوت راک ملیف ی امنیسو گرزب
 ار 13 ن خدا مری یکسورع

 یرادربملیفنیب رودهک دن رادرظن رد

 درک نیهلیف رداج ۲۶ هبنااد نهرو

 زرواک ۶ هبث اث ره شام عقومو

 خوق ارد اشک شک . د وشیم هداد ناشن

 یل دنص تل ی دنه!وخد هک یتق و

 نیم تشد 5 راوبد نا ناناز

 نیک یاد یقلف هاب لب رد

 امر دار هاصاف فا یل دنص ینعن

 تک رج وات ایه. ,دنک یطهتن اف تل
 و دننک یم تمسق ۲ 4هب ار یلدنص
 تشه ۳ را تا هلص اف یل دنص

 ؛دنکمیطملیف رداک ۲ 4 داد ته

 نیمتشپ ات راوبدزا هلصاف ینعی
 درک تمسقراهچو تسیب هب دیاب ار
 نمایف نس رود هک راب ره یل دنصو

 دریگیمملیفنآ زارداک كيیرادررب

 و تسیب ءازجا زا یکی هزادن اب

 مراهچ و تسیب كياب هناگ راهچ

 رد یلدنص تک رح بیترت نیاب
 ناوروهدش ماحنا هبن 2 تدم

 سکگا درک دهاوخ هولج بتیم و
 اتراویدزا تک رح نیمه میهآ وخب

 دوشماجنا هیناث ود فرظ رد نیم
 لهچ رد تون تشهو لهچ دی اب

 ۳٩ هحفص امنیس ۵ راس

 روطن امه تکررح بیترت نیاب
 دهآوخ تروص رتدنک قل و ناور

 میشاب هتساوخرگا سکعرب .تفرگ
 ی و 8 ار هلص اف نا یل دنص

 هک رتمک نام تذده زدو رث حد رس

 ۳ راوید زا هلص افدهد ماحینا

 یل دنص ومینک یمتمسق هد زا ودهب ار

 زا مهدزاود تا0 هزادن اب زاد ره

 نو ام« او-هاصاخ یا

 یرادربملیف یاهنیب رود دروم

 (یرتمیلیمتشهوهدزن اش) تماص
 - ملیفهین ائرد ییوصتهدزناش هک

 دیاب نابرج نیع دنکیم یرادرب
 هتف رگ رظن رد رد 5 هدزن 2 یارب

 رد هبیضق دش هتفگ هک نانچ .دوش

 نی گكرحتم یشاقن تاک رح دروم

 میها وخیم امیتق و ینعب .درادقادصم
 یراگیساجزاهک میهدناشناریتسد

 دربیمبلب ار یراگیس هدش دنلپ

 ریوصت راهچو تسیب رد ارنآ دیاب
 یسسیوصت رهرد تسد ینعی میشکب
 هلص اف زامراهچو تسید کلی هزادن اب

 . دنک یط ار ناهد ات یراگیساج

 زا دعب یکی اد ریواصت نیا دعب
 میهد دارقنییرود یولج یرگید

 نا یار راک و هه

 مریگبسکعیشاقن راهچو تسیب

 دش مامت یرادربملیف هک یتقو ات
 سوصت ورداک راهچو تسیب ردام
 | و سد: وا کن

 شی امن هک" یعک رح :مننشاد هتشاد

 لوطهین اثكي امنیس هدرپیور نآ
 نیا ميهاوخب را .دیشک دهاوخ

 لوط هین مین ینعب یتمک تک ج

 یی وصت تشه نید ارنآ دیاب دشکد

 نیس ان ستم هو رگ ی

 بد لح شاپ - هتشاوخ رد شک

 هین اثعب رتاب ینعی یرتمک تدم رد
 داهچ رد ارن] دیاب شک لوط

 ایتصح تس یش سافت

 تروصب .تکرح رگید اجنیارد
 بت رمونآورودنک یم هولج شهج

 یهبیردد .دیسر دها وخت رظنس ایزو

 قرفهنحصیاضتقاهب تاک رح تسا
 هک تسه تاک رح یضعب «دنک یم
 راه او دوش هاجنا رتعبوس دب اب

 دیشک یرتمک ییواصتدادعت رددب اب
 دلج زا یریتتفه هک یتسد ین
 تاکزح یضعع : دشک ی نوریف

 دوش ماجنا نایاتش دیابن هک تسه

 ؛دوریمال اب اههلپ زاهک یدرم ریظن
 تسناد دیاد هتفر مهیور یسلو

 عیرس نوت راک یاهملیفرد تاک رح

 و فطلدوخ نیا و تا نایاتشو

 بوسحم اهملیفعون نیاهدمع هب ذاج
 4دی رز وطد . دوشیم

 یکسو رعات نوت راک ملیف دها وخیم

 ؛دوخهژوستک رحرهدرومرددز اسب

 كسورعابیش اقن ریوصت هژوسنی اهاوخ

 ودشاب میرس اب دنک هزادنا هچات
 ۵۸ت ار یرب وصت هک اهرذاک دادعت

 ۳ زا نتفرگ ملیففقو دهآ وخیم

 هاگنآ و هتخاس نرعم نان تن رفع
 هزادن ان اب اهتنا ات ادتب ازاارتک رح

 هتف نگ یظن رد الرق هک رس وصت رداک

 مامت زا هزادنا نیاب و دنک تمسق

 ملیفكت یاهرداک تروص تک رح

 میتفگ هکنیا تسا یهیدب دریگب
 هدعاقهربغو رداک ۱۲و رداک ۲ ء

 تک رح و تسی و دص زددص

 ,رداک ۷,رداک ۱ ۰هب ناوتیم ار

 رداق هک ست ره درک میسقت هةرعو

 رد اقدشاد تسا رطخ لو سرت

 یاب نوت راک ملیق تل هبهت هد

 و نیریش دایسب تسا یراکنیا
 راک لیاسو یرادقمن هک باذج

 یرادربملیفنیب رودكي همهزآ یتمهم

 لیاسو یضمبوماخ ملیفیرادقم و
 یدابزرادقمورگیدتیمهاآمک یدام

 زاین هلصوحوربصوراکتشپ و هقالع
 نوت راک ملیف هیهت نابرجیل و دداد

 لصاحونی ریشیردقب یکسورع ای
 له ردقن آ راک

 .درزایم شتمح زد یتسار 45 تشا

 تایث نجبل اطمنی اهل ابند رد

 و لحم زا نوت راک جلف تي راک

 هیهت زرطات نی رودندادرارق زرط

 قایطتا یگنوگچورب واصتمیسرت و

 و اهیوصت رد تاک رح فالتخا و

 یعیبطظانم یاهسکعزا هدافتسا

 حرش هاگن ] ودشدهاوخ رک ذهریغو



 هداسیکسورع یاهملیف هیهت هراب رد

 .تخادرپ میهاوخ

 و :تخشبا لوآ اتشس رد

 ملیفهیهت هوحن هب یلک همدقم كي
 یرادربملیفیگن وگچ ونوت راک یاه

 اش + ۱

 -یه تمسق نیا رت حورشم حرشب
 میذادرپ

 دی اب هک یربواصت هیهت یارب

 دش هراشا تداثریواصت زا

 دوش یی ریمل ًأدعد اهن | زا

 هیلک هک دننکیم لمع قبرطنیاب
 عطق اب یاهذعاک یور ۷ وا رس واصت

 دوشیممیسرت هباشموناسکبداعب او
 نآ یالاب تمسقرد ذغاک قرورهو

 هد هببش و خاروس ود یا راد

 ود اهن | مامت هک مد وقت كي قاروا

 نیممیلحمردنیعم هلصافابخاروس
 نیا مامتزا میس هتشر ودو دن راد

 [..تا تقاضا درذگبم اهخآروس

 .درادیم هایت مظنمو بذ رم

 یور نوت راک شاقن هک یزیم

 . دراد یصاخلکش دنکیمراک نآ

 خاروسكيزیم طسوردهک انعم نیاب
 تساهدلهآ دو لیطتسمعب ره نوک

 داعبا هزادن اب خاروس نیا داعباو
 نآ یورریوصتد اب هکتسا یذغاک

 ردهک یخاروس یوز :ددرگ میسزت
 هششهق رو تل درادرارقزیم طسو

 هرکه ا ق تام

 :.تساوالط هیت .میکا جم
 هشيشنیآ ریز

 شاقن

 یور هتشادرب ار دیفس ذغاک قرو
 . دادیم رارق یاهشیش حطس نیا

 خیم ود یاهشیش حطس نیا یالاب
 هیبعت صاخ«هریگ » اتودای یبوچ
 سیمدر ذغاک یاهخآاروسزا هک هدش

 حطس یور تباث ار نفع و دوش

 1 درادبم کشت

 دوشنشورهشیشس زغآر چیتق و
 .دوشیم در دیفس ذغاک ریز زا رون

 اردوخ ریوصت نیلوا شات
 . دشکیم ذغلک هقرو نیلوا یور

 هتشادیب ار مود ذغاک قرو دعب

 . یبوچ یاه خیمب ارنآیاهخاروس

 یلبقهقدو یور ذغاک و دهدیمریگ
 سیوصت حرط شاقن .دریگیمرارق
 ملوان یاقوت
 یشاقن حرط نوچ . دنکیم یشاقن
 دنا وتیمیمود ذغاک ید ززا ار یل وا

 نیس وصت حرط یو . دنک هدهاشم

 سس وصت یورزا :تسرو ۱۲ یفود

 طقف دشکیم نآ اب قبطنمو یلوا

 ار حرط یردق مزال یاهلحمرد

 اهاب وتسد یاج الثم دهدنم نییغت

 « یمود ریوصت رد ار هریغورسو
 ضوع ی دن | لوارب وصتب تسن

 لثمل ایف هک بیت رتنیاب ۰ دنکیم

 یردق ار یمود ریوصت یاپ لحم
 .دشکيمیربزیوصتیاپ زارتولج
 هتشادرد ار موس دیفس هقرو دعب

 دراذگیم یلبق قروود نیا یور

 نین موسیوصت رد بین رن نیمهب و

 یتارییغت یلبق ریوصت وداب قب اطم
 نیا سیز هک یغارچرون . دهدیم

 جنپ تشپ زا تساهتفرگ رارق اهذغآاک

 دوش در دناوتبم ذغاک هقرو ششات

 اب یسوصت شش ات دناوتیم شاقن و
 اب قباطم ار ریوصتره « تک رح
 . دنک میسرت یلبق ریواصت تک رح
 دنق رد اهذغاک نوج هک تسایهد دد

 كرد تسرد همه خیمأت ود نآ

 مامترد دن راد رارق مهیور لحم

 یلداعتمتبسن مهاب ریواصت اهذغاک
 دوشیمن شیپ وسپ ناشلحمو دن راد
 . دوریمن نیئاپو الاب مهب تبسنو
 ین ایمک هک تسانآ رک ذ لباق هتکن
 هیهت ماگنه یا تگ رزب یاه

 ؛ذغاک یاههقرو یاجب نوت راک ملیف
 یقلط یامههقرو یور ار رب واصت

 ی واصتحرط ینعی . دنشکیمدیفس
 «دننکیمصخشمیعطاأق طوطخاب ار

 سس وصت دوخینعب حرطلخادهاگن

 در نآزارون هک یردک گن راب ار

 . دننکیم:یزیمآ کگنر دوشیمن

 هدامآ بیت رتنیاب هک یواصت
 تک | را قرا دهلف تم لش

 سواصتدادعت دان هتبلا . فسریم

 اهنآ عومجم :دشاب یفاک هزادنا
 دن وتب ار ملیف زا هنحص تم الثم

 یرادریملیف ننب دود .دهدد لیکشت

 داوس نیمزرب دومع یاهیاپ یور

 ًامیقتسم نیب دودیسدع ینعب تسا

 نیب رود نت .د رادرآرق نیئابیور

 نیم یود نآ هطوبرم هاب اب

 یسدع ریذو دراد رارق یصوصخم
 رداک كي زیم حطسرد ینعی نیب دود

 یئاعهقرو هزادن اب لیطتسم عبرم
 .هدش یشاقن اهن آیور ریواصت هک

 " .دراد دارق تسا د راد همادا

 _ِِث

۰ 
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 . دنکیم یزاب ادوآ لباقم لر یتزرف هلی ربا و دوشیم دیه 6 ینالوطیش» نا ونع تحت ایل اتبا رد «لاواسین اد» هدنیآ ملیف
 .دن (هدمآ باسحب مه مراهچ و موس هجردو تچ وک یاهلا ویتسف تسین روهشم و ثگ دزد یاهلا ویتسف هب طوب رم طقف مق رز نیا هتیل | هک هرادوجو یئامنیس لاویتسف۱۹6 ایلد یاه روشک مامت زد تساهدش پاچ ایل اتیا مهم یربخ یاهمان زورزا یکیرد هک یقیقد ًاتسن رامآ قبط 8
 ٩ دنتشاذگ یمومع شیامن ضرعمب نیسوپاک راول وب رد اردوخ ملیف نیل وا ریمول ناددارب هک تشذگیمی زورزا لاس ۰ تسرردینعی و وب امنیس دل وت درکل اس نیمد اتفه؛ ربماسد ۲۸ اب قباطم ید متفه ینعی ( زورب رپ .) هبنشود دین ادیم ایآ 9

 . «مشکیم تسد زیچهمهزا دهدب لوپ نمب رالد نویلیم کاپ 4۲ ووش ادبی رفنکی ادرف رگا مراد جایتحا لوپب هک تسنب ( رطاخب منک ی راک رگا و مناوخب زاوآ هن و منک ی زاب اهملیفرد دهاوخیم مل د هل «مرادن یا هقالع زیچ چیه رگید» : دیوگیمروهنمو یمیدق سی رتکآ شیرتد نا را 8 :
 یادی دن ک نونک مه زاو دوش یمهم ه زیاج هدن رب «ادرف «زورما .زورید» ملیف رد یزاب رطاخب راب نیمود یارب دراد لامتحا نرول ایفوس 9

 . تسا یئامنیس ی رزب هزیاج نیا تفایرد

 باختن | شرسپ یارب ار «نلآژرژ .ناوتن ۲» مان نولد نلآ 9
 نیاب نول دنلآ رسپ مان هدشرواص همانسانش اکیرمآ تلود فرطزا هک دعب .درک
 . «نلآجرج ین وتن 1» : دما رد تروص

 یسیلپ یاهن اتساد هک یسیلگت | هدنسپ ول یون اب یتسب رک اتاگ آ 2
 یارب» :دب وکیم هدش هیهت وا یاهن انسا دزا یودابز یاهملیف نونک اتو دسب ونیم
 هوب م ریگیم رظن دروم ۱ ر مد اتسود مب اهن اتساد راکتب انج یاهژان وس رپ ند رک ادیب

 . (منکیم هعل اطم اهن [یورو

 هار رد یئاهسنا رفنک ندرک را زگ رب روظنمب هک سالگ اد كرک 0
 هتشذگ هتفه و د رسم رس) ی والسک وب رد العف ؛هدرک ترفاسم اب وراب تسیتدم حلص
 دش توعو ماش شرسمهو وتیت لار ژ ف رطزا

 «واوب ز رتک د» ملیف هبهت یتن وب ول راک هک ین اد رگ راک نیل دب وب د گی
 نادیمد طرب رم هنحص یرادرمایف هدرک لوحمواب ار هاب رتساپ سی روب رثا
 . درک زاغآ دیردامرد ادروکسم خرس

 ییگ دن ز رب ا راهملیق رد یزاب امنیس قب اسسب رتک آ رک راپا دونم ا
 ًاددجم هک تف رگ قالط سنملک لاپ ش ره وش نی رخآ زاو داد حیجرت ی وشان ز
 . دد رگ رب امنیس

 - راک نمض آ ریخا یشایل اتیا قالط ملیف سی رتک آ «اک ودالبناد» 0
 مر هب لی ان زا لیبموت | اب هکیل احرد «مسج ینیکنس)» شملبف نا رخ آ ینادرگ
 رد العف و دش یمخزو درک فداصت نویماک كي اب ادیدش ها ررد درکیم ترقاسم
 . دن ام دها وخ قوم شملبف بهت یم ولعم ان تدم یآ رب و د ردیم رس ناتس رام

 4 عجار هک شاهدنب آ ملیف رد روهنم نب رل اب «انب رچ البم د ول ر
 رهاظ «نورپ اتیوا» لر رد «دشابیم نیتلاژرآ روت اتکید «نورب» ییگ دا ز
 نیا رد یزاب زا دیارج ناراگن ربخاب یدروخرب یط انی رچ الیمد ول .دوشیم
 .درک یدنسرخ راهظا تب اهن ید «نورب» رسمه شقن یافیاو ملیف

 تن واعمب یرومهج تساپ رریخاتاب اخنن | رد هک یرفمهترب ویهیاق آ ]
 تسد رب ز و روهشم نا رادمتسایس زا هدش باختل | نوسن اج نودنیل تن دی زرپ
 :تسا ی اکی رمآ نرم تي همهنیا اب اما تساتا رکمدب زحکگ رزب لاجر زاو
 اه زیچ یلیخ «یودو رب رتائت سپ رتک ۲ «ترل اسالوا » مناخ اب تاقالم رد و
 . دین زب سدح ناشیا هان زا دیئ | ونیم هک دنکیم بلج ار ش رظن



 دلج یور

 دوویل اتان

 دا شو

 « زی زع تبژب رب »ملیف ردنیب اف

 امنیس و یدنک دلا رج زتیف ناج

 کگنهآ یدنک دلوت نثج رد دیقت ورنوسم نیلیرم
 : درک رکشت وا زا تاملک نیااب یدنک .دناوخار ]100 ۳۳۱۳00»

 تسدهک متفایم رکف نیاهب .دیوگیم كي ربت نمب امش لثم یثابیز نزكي یتقو»
 .«مشکب تسایسزا

 هزاجا هک درک اضاقت یدنک ناجزارن راو ناردا رب ین اپمک یتقو
 مار سون ابقوا ردار شایگنج تایلمع نآرد هک (۱۰۵-۳1) بانک زا دهدب

 ین ایمک داهنشرپ لوبقب رضاح طیارش نیااب یدنک دن زاسب یملیف هدرک فی رعت
 ۱۰۵-۳1 یتشک ناکدن امزاب هب باتک زا هدافتسا قوقح مامت ( :دش رث را و

 وا هب ناکما دحرسات دنک ی م یزاب ار وا شقن هک یروتک ۲ (۲ .دریگ قلعت

 . دریک تروص واطسوت روتک ۲ باختنا (۳ .دشاب هتشاد تهابش

 «كروب وین رد یاهبنشکی» ملیف هشيپ رنه «نوت ربا رفیلک» یدنک و
 .د رک باختت اار

 هکنیا رطاخب دیاش ,دوب امنیس دیتف یدنک حیرفت نیرتگ رزب 8
 -ازاکز یدنک هقالع روم ملیف دنب وکیم .هتشاد تیل اعف هنیمز نیارد شردپ

 رابجنپ زا رتشیب و تسا هدوب ( تراگوب یرفمه دقفروتک ۲ تک رشاب) «اکنالب
 .تسا هدی دا ر ملیف نیا

 سیتن روال هونید شرهوش طسوتهک ی مایف رد یدوزب و اکنمان اودیس 8
 . دنکیم تک رش دوشیم هیهت «وب راگ ات رگ» یگدن زب عجار

 تغاست

 زا هک نایجن وت و نسح جاح موح رم تشذگ رد

 دیدش فسات ثعاسب دسناهدوب ریخ و فب رش ناناگ رزاب

 نا ااب . دید رآ امتیس هراتس هلجه نانک راک و ناگ دنس) ون

 یا3آ صوصخب موحرمنآ مرتح»ه هداوناخ هبار تبیصم

 ناوخا و رنه پاچ نامزاس ربده نایچن وت وآ یلعمالغ

 .میت وگیم تجارت ناشرا

 زا یاهدهعص رود یتسب اب یم «یدا دن اس» بیجع ساسحا مایف دد

 من اخیل و دنک كشخ ار شدوخ ناواراپ تشپرد و دیایب نوریب نوریب مامح
 «ناواراب» هک درک تساوخرو ودادن تی اضر یل ومعم «ناوا راب » كيب یدا ردن اس

 زا رگید یکی مهنیا ۲! دوش یحا رط «یثول ناژ» طسوت وا صوصخم ین ردم

 .«یزاس هراتس» تا رضم

 هار كي لثم « رتخد نودب رس كي » : دیوگیم نوین دیوید
 .«(تسامانمک هشيب رنهكي لثمهرخال اب و تساکگ رب نودب تخردكي لثم «فدهیب

 یب وخ هدنناوخ نازوس باتفآ ملیف یابیز هراتس هروفال یرام
 هحفص ود اریخا .دناوخیم ی ایل اتیا هب هشیيمه مه ار شیاهگنهآ و تسهمه

 یزیچ كبرو «دوش نمقشاع یصعحش رگا و » مان تسا هدرک رب ایل انیا رد

 اب هس ات عطق روط و هدش عقاو ین اوا رف لایقتسا دروم هک «سیونب میارب»

 !دشدیهاوخ ضیفتسه شن دینشزاو دسریم ناریا هب رکید لاسراهچ

 یاهخیس بل اتبج لوص- « هیاس و باتفآ / مای زا یاهنحعص

 تسا هدروآ تسدد ار یدنک حلص هزیاج هک ناتسراغاب

 هب موسوم یراغلب ملیف كي
 دوب هاب حلص هزیاج «هیاسو باتف[)

 ین اهج لاویتسف نیمود رد اد یدنک
 هدروآ حلص هار رد ملیف

 , تسا

 قشعكی ناتساد « هی اس «باتف

 یجراخ رتخدكي و راغلب رسپ تب نیب ام

 قافتا هایس یایرد لحاوسرد هک تسا
 نیا رب یمئتا کنجزا فوخ و دنتف ( یم

 تروصمایف نی | .تساهدنکو ( هباس قشع

 ار ناصاوخ ریخ همه زا یتسا وخرد

 ار دوخ یادص و دن زیخ ابب هک راد

 دنلد یمتا یاه حالس هیلع رب ضا رتعاب

 یناسآ نیاب رش یتخبشوخات دننک
 . دوش متااب تک رم شوختسد

 -لگن اد» ینادرگ راکب ملیف نیا
 «لان زت ورپ ان »تک رش اب و «فذ اجل و

 روو هدش هیهت «فوموام یگ وگو
 هدب د ملیف زا یاهنحص سکع نیا

 . نوشیم



1 
/ 
۹ 

 صید


